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RESUMO

A modalidade de ensino a distância nas últimas décadas vem embasado em teorias de aprendizagens remotas e ferramentas de comunicação. Este projeto visa Ministrar curso a

distância que forneça habilidades para conhecer e reconhecer novas técnicas e ferramentas para o uso de recursos multimídia 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 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 metodologia eleita foi a pesquisa bibliográfica em livros, artigos científicos e na Internet,

assim como pesquisas exploratórias nos ambientes do Curso. Executado em quatro fases distintas, onde na primeira levantaram-se nos Departamentos, as demandas. Na

segunda fase foi realizado treinamento em Tutoria online, para os bolsitas.  Na terceira fase criaram-se, na plataforma Moodle, o Curso, grupos do Watsapp e página no facebook.

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. 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. Percebemos que os professores

inscritos tem pouca oportunidade de conhecer novas abordagens que possam embasar metodologias apropriadas que facilitem a aprendizagem. 
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