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RESUMO

Em virtude das exigências da sociedade da informação, a busca por capacitação no meio acadêmico tem se tornado cada vez mais necessária na sociedade da informação.

Professores sedentos por conhecimento e alunos cada vez mais conectados às tecnologias da comunicação fazem surgir um novo arquétipo educacional: os cursos a distância,

que nas últimas décadas se ancoram em teorias de aprendizagens, ferramentas de comunicação e principalmente em ambientes virtuais fechados, em sua maioria modular e em

crescimento constante. Para agregar mais valor a esse contexto, surge o MOOC (Curso Massivo Online), que proporciona a seus usuários maior autonomia de escolha tanto do

método quanto do conteúdo a ser estudado.  As teorias da aprendizagem tradicionais não foram produzidas vislumbrando ambientes virtuais de aprendizagem, mesmo assim são

utilizadas para tal função. Alguns autores defendem que são necessários novos estudos e formulação de novas teorias para explicar os fenômenos que ocorrem nesses novos

ambientes, comuns na sociedade do conhecimento e em rede. Siemens(2004) e Downes (2004) elaboraram uma teoria nomeada como Conectivismo e considerada por eles

como a “teoria da era digital”; posteriormente em 2008, criaram cursos online embasados nessa teoria, o que deu origem ao chamado MOOC (Curso Massivo Online). Não

clarificamos os fenômenos que ocorrem nas modalidades de ensino presencial, semipresencial e a distância e já temos outra modalidade emergente de ensino que nos exige

mais esclarecimentos. A autonomia do aluno é revelada e posta à prova por meio dos Recursos Educacionais Abertos e dos MOOC, uma nova modalidade de ensino autônoma

que exige do aluno um auto grau de disciplina, conhecimentos prévios e total integração em redes de comunicação, assim como o uso de ferramentas midiáticas diversas. Este

projeto tem por objetivo Ministrar curso a distância que forneça habilidades para conhecer e reconhecer novas técnicas, métodos e ferramentas para o uso de recursos

multimídias, computacionais e de Tecnologias da Informação e Comunicação e suas possíveis aplicações na educação. Justificou-se pela necessidade de avaliar o avanço

científico e tecnológico, a rapidez dos processos de comunicação e sua influência nos processos educacionais, com vistas a respaldar projetos concernentes a capacitação

docente. As Novas Tecnologias da Informação e Comunicação, precisam se tornar ferramentas que contribuam para o desenvolvimento social, intelectual, econômico e político

do professor e do cidadão. A incorporação de tecnologia nas atividades pedagógicas é necessária e irreversível, mas só terá sentido se contribuir para a melhoria da qualidade da

educação escolar. Caso contrário, a presença de tecnologia de comunicação nas salas de aula só irá mascarar o ensino já ultrapassado. Considerando também que a constante

atualização é premente neste mundo moderno é necessária a capacitação de docentes que possam planejar e implementar projetos de utilização das novas tecnologias no

ensino, atendendo assim, ao contexto da escola e a promoção da melhoria do sistema de ensino. A metodologia eleita foi a pesquisa bibliográfica em livros, artigos científicos e

na Internet, assim como pesquisas exploratórias nos ambientes do Curso. Executado em fases distintas, primeiramente levantaram-se nos Departamentos, juntamente com os

órgãos de Colegiados de cada curso, as demandas de curso que poderiam auxiliar na formação dos alunos e que fossem também de interesse da comunidade. Na segunda fase

foi realizado treinamento em Tutoria online, Designer Instrucional e Gestão de EAD para os alunos bolsitas a fim de que pudessem atuar no acompanhamento dos alunos

inscritos no curso. Os bolsistas tiveram participação ativa o desenho do Curso e os Cadernos de atividades, assim como postagem do material no AVA e acompanhamento dos

inscritos na plataforma moodle.  Na terceira fase criaram-se, na plataforma Moodle, o Curso, grupos do Watsapp e página no facebook. Também foi desenvolvido material didático

específico de cada aula proposta e recursos educacionais abertos. Na quarta etapa realizaram-se a implantação e a divulgação do curso na Universidade do Estado de Minas

Gerais, na comunidade e nas redes sociais. Na ultima fase, disponibilizaram-se  a  abertura das inscrições nos cursos, inscrição dos alunos nas salas virtuais, monitoramento e

avaliações. Efetuou-se também a divulgação nas escolas da região, assim como em redes sociais e na internet. Constatou-se, portanto, que a educação se torna mais atrativa à

medida que outros artefatos que fazem parte do cotidiano tecnológico, baseado em ferramentas de comunicação, são colocados à disposição do alunos. Ao início do Curso

recebemos 621 (seiscentos e vinte e um inscritos) alunos de 70 (setenta) cidades de 8(oito) estados da federação e dois países, Portugal e Moçambique. A cidade com maior

concentração de alunos foram Belo horizonte e Betim respectivamente. No curso, abordamos  as novas práticas educacionais emergentes da era da informação. Foi feito uma

breve análise da prática heutagógica aplicada na modalidade online, levando em conta a utilização da tecnologia da informação, comunicação e as ferramentas disponíveis na

produção do material didático, servindo assim como sustentação pra Designer Instrucional de curso nessa modalidade. Esse conceito surge em um momento em que as

informações disponíveis necessitam ser tratadas e selecionadas, transformando-as em conhecimento. Percebemos que os professores inscritos tem pouca oportunidade de

conhecer novas abordagens que possam embasar metodologias apropriadas que facilitem a aprendizagem. Todas as modalidades de ensino, hoje, facilitadas pelas tecnologias

da informação e comunicação, se tornam ainda mais atraentes. 
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