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1.IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA:

CÓDIGO NOMEDA DISCIPLINA
NUDEHORAS-AULA

SEMANAIS
TEÓRICAS PRÁTICAS

TOTALDEHORAS-AULA
SEMESTRAIS

CIT7203 Informática na Educacão l 2 2 72

HORÁRIO MODALIDADE
TURMAS;TEÓRICAS TURMASPRATICAS Prêsênóial

01652 - 3.1830-2 02652 -5.1830-2  

11. PROFESSOR(ES) MINISTRANTE(S)
Prata. Pâtficià Jahtsch Fiuza
E-mail: pifiuza(ãvahoo.cóm. br

lll.PRE-REQUISITO(S)
CÓDIGO NOME DA DISCIPLINA

  Esta disciDlihâ não oosstii oré-requisitos

IV. CURSO(S) PARA O(S) QUAL(IS) A DISCIPLINA É OFERECIDA
Bachareiado em Tecnoióeiaé dà;iriformâcão e CoHURicàcão

V.JUSTIFICATIVA
Esta disciplina é necessária para uma complementação na formação do profissional de Tecnologias da Informação e
Comunicação. Visto que. fornece conceitos básicos sobre a informática na educação e a sua aplicação, como também
hostrà ferramentas Dará clagslficaf e avaliar softwares êducacior\ais.

VI.EMENTA
História da Informática na Educação. Conceitos das teorias de aprendizagem. Uso de tecnologias de Informação e
Comunicação aplicadas às teorias de aprendizagem. Exemplos de softwares educacionais. Redes sociais na educação.
Avaliação de Software Educacional. Recursos multimédia como [çcyEso didátlco. Informática na Educacão Esoecial.

 
Vli.OBJETIVOS
Obíetivos :Gerais :

Apresentar ao aluno uma visão geral dos conceitos importantes sobre a Informática na Educação com o intuito de
fornecer informações do uso das tecnologias da informação e comunicação no processo educacional

Obietivoâ Espêêíficos:

- Introduzir noções de informática na educação em seus contextos históricos
- Apontar as principais teorias de aprendizagem utilizadas em software educacionais
- Apresentar as modalidades de software educacional
- Apresentar exemplos de recursos multimédia em software educacional
- Mostrar exemplos sobre a influência das redes sociais na educação
- Conhecer e utilizar ferramentas para avaliação de software educacional
- Delin;ear conceitos de IhfófMática nâ Educáóão Especial



lvlii. ê

UNIDADE l: Introdução a Informática na Educação
e Histórico da informática na educação
e Conceitos, aplicações de IE

UNIDADE 2:TeoriaÍtica aprvednamemZ3is lpara informática na educação
e Visão geral de abordagens educacionais lu~-"« ; «.Lã:lÍ I'JgoaU;7ã? l=::E'";';

UNIDADE 4: Avaliação de softwares educacionais l
e Exemplos de softwares educacionais l

UNIDADE 5: Redes sociais na educação l
e Recursos multimídia como recurso didático l

UNIDADE 6: Informática na Educação Especial e acessibilidade

 
IX.METODOLOGIA DE

X. METODOLOGIA E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
A verificação do rendimento escolar compreender
atínaidos coniuntamente Será nhrinatórin a frpnilênria àc a+it/ir a Qe ''"-QQnan'lAn+ae a onda ipainl;nn ç; ..'.yvv vv -','--'--'-G--v GDuv'a- 'v---p'uuli\'uía iiuquuiiçia e aproveitamento nos esluaos, os quais Qeverâo ser
atingidos conjuntamente: Será obrigatória a frequência às atividades correspondentes a cada disciplina. ficando nela
reprovado o aluno que não comparecer, no mínimo a 75% das mesmas.

A nota do aluno será composta de 3 (três) avaliações: Atividades de Aprendizagem todas com peso l0,0.

A média final(MF) será a média das quatro avaliações =(Nl+N2+N3)/3

. Critério para aprovação: Média Final(MF) >= 6 e frequencia suficiente(FS).

. A nota mínima para aprovação na disciplina será 6,0 (seis). ( Art. 69 e 72 da Res. n' 17/CUn/1997).

O aluno com frequência suficiente (FS) e média das notas de avaliações do semestre entre 3.0 e 5,5 terá direito a uma
nova avaliação no final do semestre (REC), exceto as ativídades constantes no art.70.$ 2'. A nota será calculada por
meio da média aritmética entre a média das notas das avaliações parciais (MF) e a ríota obtida na nova avaliaçãomeio aa meada arltmetica entre a media das notas das avaliações parciais (MF) e a nota obtida na nova avaliaç
(REC). (Art. 70 e 71 da Res. n' 17/CUn/1997). '

@:gf + g:E'C')

. Ao aluno que não comparecer às avaliações ou não apresentar trabalhos no prazo estabelecido será atribuída nota 0
(zero). (Art. 70, $ 4' da Res. n' 1 7/CUn/1997)

Observações:
Avaliação de recuperação

B Não há avaliação de recuperação nas disciplinas de caráter prático que envolve atividades de laboratório
(Res.17/CU n/97).

Avaliação de segunda chamada;
. Para pedido de segunda avaliação somente em casos em que o aluno. por motivo de força maior e plenamente' re'ie' peutuu ue seguriaa avaliação somente em casos em que o aluno. por motivo ae Torça maior e plenamente

justificado, deixar de realizar avaliações previstas no plano de ensino, deverá formalizar pedido de avaliação à
coordenação do curso dentro do prazo de 3 dias úteis apresentando comprovação.ra íormaiízar peaíao ae avaliaç
Horário de atendimento âó aluno:

B 3.1800-Nasala deaula, ouaofinal da auladodia.



XI.CRONOGRAMATEÓRICO/PRÁTICO
AULA l ' 0ÃfÃ

semana' ASSUNTO
l

2

26/02/2018 a 02/03/2018
y!!!ggge..!i.çençeil9tç aplicações de informática na educacão
Unidade 1 : Breve histórico da iiiiÕi=Mártica na educação
Políticas aoverngmentais para informática na educacão

Unidade 2: Teorias de aprendizagem aplicadas a E
Unidade 2: Teorias de aprendizagem aplicadas a IE
Avaliação NI - Atividades de aprendizagem
Unidade 3: Modalidades de SE em IE
Unidade 3: Modalidades de SE em IE - jogos educacionais
Unidade 4: Avaliação de Software
e avaliação de software
Unidade 4: Avaliação de Sof
educacionais

.4yglgção N2 - Atividades de aprendizagem
Unidade 5: Redes sociais na Educação Multimídia aolicada a IE
yDidade 5: Redes sociais na Educação
Avaliação N3.1 - Atividades de aprendizagem
Unidade 6: Informática na Educaçã
Avaliação N3.2 -- Atividadesde aprendizagem
Prova de reposição e nova avaliação
Divulgação das notas

05/03/2018 a 09/03/2018

12/03/2018 a 16/03/2018
19/03/2018 a 23/03/2018
02/04/2018 a 06/04/2018
09/04/2018 a 13/04/2018

16/04/2018 a 20/04/2018
23/04/2018 a 27/04/2018
30/04/2018 a 04/05/2018

10 07/05/2018 a 11/05/2018

12
13
14
15
16

07/05/2018 a 11/05/2018
14/05/2018 a 18/05/2018
21/05/2018 a 25/05/2018
28/05/2018 a 01/06/2018
04/06/2018 a 08/06/2018
11/06/2018 a 15/06/2018
18/06/2018 a 22/06/2018
25/06/2018 a 29/06/201818

/ / 2018 / /2018 / / 2018

DATA  
30/03 Feriado Nacional - 6a feira Santa ísexta-feira\
31/03  
03/04  
21/04 F
30/04  
01/05  
04/05 Dia da Padroeira d .,
31/05  
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XIV.BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
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PERROTTI. E. M.B. eVIGNERON, J. Novas tecnologias no contexto educacional: Reflexões e Relatos de
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