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

  Esta dísciDlina não oossui oré:rêQtíisitos

IV. CURSO(S) PARA O(S) QUAL(IS) A DISCIPLINA E OFERECIDA
Bâcharólâdo :õn Tócnoioqiâê da: lóformaçãó é Cómtihióácãó

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
moãtíâ ferfamentàs Dará classificar e avàliãr sóftvüárês éducàcionàis.

 
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 Eduêacionàl. .RecUréoó Multirüídiâ cómó recuféó didático: InfórMáticà na EdtióaCãó E$Dééiai.
 
Vl!.OBJETIVOS
Obíetivóã Gerais:

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

Obietivós Específicos:

- 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.
- Delinear;conceitos de lrlformátlca na Educação Egpeciai



VIII.CONTEúDOPROGRAMÁTICO
+

UNIDADE l : Introdução a Informática na Educação
Histórico da informática na educaçãoe

Conceitos, aplicações de IE+

Políticas governamentais para informática na educação
+

2;Teoriasdeàprendizagem aplicadas da IE
Visão geral de abordagens educacionaise

3: Modalidade de Softwares educacionais
4: Avaliação de softwares educacionais

Exemplos de softwares educacionaise

5: Redes sociais na educação
Recursos multimédia como recurso didáticoe

6: Informática na Educação Especial e acessibilidade

UNIDADE

UNIDADE
UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

IX. METODOLOGIA DE ENSINO / DESENVOLVIMENTO DO bÉÓéêÃÜI
1 . Aulas expositivas intercaladas com discussões
2. Material de apoio e atividades de aprendizag em postado no Moodle3 Desenvolvírnênto dê trabalhos /exercícios

Atividades práticas no computador4

Requisitos de infraestrutura necessários para ministrar as aulas
Laboratório de informátical

2. Espaço físico com mesas. cadeirase tomadas em quantidades adequadas
3 Acesso à nternet (sem fio e por cabo)

Datashów4
5. Lousa e canetas/giz

X. METODOLOGIA E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
A verificação do rendimento escolar compreenderá frequ
atingidos conjuntamente Será nhrinatr5ria a frpnilêní''ia àc atiç/irladne '""r-aen'.nHAn+âe a õ--Na Ninnini;nõ 6 ..-.l:'uv vv u v -v GD'.,v-a- 'v''-l'-çç--v=-a i-uquviiçia u aproveitamento nos esluaos, os quais aeverao 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 três 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 atividades 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 nota obtida na nova avaliação
(RECO (Art 70 e 71 da Res. n' 17/CUn/1997) uaõ óvuiióçues pórçiais {ivir; e a nota ootiaa na nova avaiiaç

($:f'F -f X8'C')

e 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' 17/CUn/1 997)

Observações:
Avaliação de recuperação

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

Avaliação de segunda chamada:
. Para pedido de segunda avaliação somente em casos em que o aluno, por motivo de força maior e plenamente

justificado, deixar de realizar avaliações previstas no plano de ensino. deverá formalizar pedido de avaliação àJuau-'',auv, u iÀal uc ieóilzuí óvupiaçues previstas no piano ae ensino. aevera formalizar pealao ae avaliaç
coordenação do curso dentro do prazo de 3 dias úteis apresentando comprovação. '
Horário de atendimento ao aluno:

+ 3.1800- Na sala deaula, ou ao final da aula dodiã.
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xll. Feriados revi$tos ara o semestre 201 8.2:
DATA  

07/09 Feriado Nacional - Ihdeoendência do Brasil (sexta-fêira}
08/09 Dia nãoletlvofsábado}
12/10 Feriado Nacional - Nossa Senhora ADareclda sexta-feira 
13/10 Dia não ietivo (sábados
02/11 Feriado Nacional -- Finados (sexta-feiras
03/1,1 Dia náoletivorsábàdo}
15/11 Feriado Nacional ProclaMacão da Réoúbllca (Quinta-fêira}
16/11 Dia não ietivó (sexta-feira)

XIII.BIBLIOGRAFIA BÁSICA
TAJRA, S. F. Informática na educação. 8. ed. rev. ampl. São Paulo: trica, 2009.
ANTUNES. Celso. Novas maneiras de ensinar, novas formas de aprender. Porto Alegre: Artmed. 2002.
PREECE. J., Rogers, Y., Sharp..H. Design de interação: além da interação humano-computador. Porto Alegre, RS:
Bookman. 2005.

XI.CRONOGRAMATEÓRICO/PRÁTICO
AULA

semana
DATA ASSUNTO

l 30/07/2018 a 03/08/2018 Apresentação da disciplina.
Unidade 1 : Conéêitós e aolicaóões de ihfofmática na educacãó

2 06/08/2018 a l0/08/2018 Unidade 1 : Breve histórico da informática na educação.
Políticas QoverRatnêntais Dará informática nà edticacão

3 13/08/2018 a 17/08/2018 Unidade 2: Teorias de aorendizaaem -- Visão Geral de abordagens edEjéàêi81iãli
4 20/08/2018 a 24/08/2018 Unidade 2: Teorias de aorendizaaem -- Visão geral de abordáaõns êdiiéâcionais
5 27/08/2018 a 31/08/2018 Unidade 2: Teorias de aDrendizaaem aolicadas a IE
6 03/09/2018 a 07/09/2018 Unidade 2: Teorias de aprendizagem aplicadas a IE

Avaliação NI - Atividades de aDróndízaaem
7 l0/09/2018 a 14/09/2018 Unidade 3: Modalidades dê SE eM IE
8 17/09/2018 a 21/09/2018 Unidade 3: Modalidades de SE em IE - locos educa(iionaís
9 24/09/2018 a 28/09/2018 Unidade 4: Avaliação de Software Educacional - Metodologias de desenvolvimento

e avaliação de software

10 01/10/2018 a 05/10/2018 Unidade 4: Avaliação de Software Educacional - exemplos de softwares
educacionais

1 1 08/]0/2018 a 12/10/2018 Avaliação N2 :. Atlvldades de aorendizaaem
12 15/10/2018 a 19/10/2018 Unidade 5: Redes sociais na Educacãó - muitimídla aDIÍcáda a IE
13 22/10/2018 a 26/10/2018 Unidade 5: Redes: sociais na Educacão
14 29/10/2018 a 02/11/2018 Avaliação N3. 1 -- Ativldades de aDrendlzaaem
15 05/11/2018 a 09/11/2018 Unidade 6: Informática na Educação Esoecial e acessibilidade na IE
]6 12/11/2018 a 16/11/2018 Avaliação N3.2 idades de ãDrendizaaem
17 19/11/2018 a 23/11/2018 Prova de reOosícão e nova avaliãcão


