
18º SEMINÁRIO DE PESQUISA & EXTENSÃO DA UEMG

 18/10/2016

CIÊNCIAS HUMANAS ( PÔSTER )

NOME: NATHÁLIA CAROLINE SOARES

TÍTULO: DISCUSSÃO SOBRE TUTORIA EM CURSOS A DISTÂNCIA

AUTORES: JULIANA CORDEIRO SOARES BRANCO, NATHÁLIA CAROLINE SOARES, JULIANA CORDEIRO SOARES BRANCO, NATHÁLIA CAROLINE SOARES, VALQUÍRIA ALMEIDA

AGÊNCIA FINANCIADORA (se houver): PAEx

PALAVRA CHAVE: EaD, extensão, UEMG

RESUMO

O projeto intitulado “Diálogos sobre EaD”, tem como objetivo geral dialogar sobre EaD nas Unidades UEMG por meio de palestras e oficinas. Para tal busca promover encontros

nas Unidades para ampliar a discussão sobre EaD entre professores e alunos; compartilhar experiências, pesquisas e saberes, além de desenvolver parceiras tendo em vista a

formação docente e discente. Para a efetivação dos diálogos a equipe EaD/UEMG realiza contato com os coordenadores de extensão das unidades de forma a sensibilizá-los a

participar e a convidar o corpo docente e discente da Unidade, juntamente com a comunidade local para compor os diálogos. Faz parte também dessa atividade a oferta de

oficinas sobre Moodle, EaD, produção de materiais didáticos, entre outras para discentes e docentes das Unidades participantes. Assim o projeto amplia a discussão sobre a

matéria na Instituição e o desenvolvimento de ações conjuntas entre as Unidades por meio dessa modalidade de ensino. Ressalta-se que a temática deste projeto está ligada a

uma área ainda pouco trabalhada na Instituição e com sua realização esperam-se os seguintes impactos: (1) contribuir para o avanço de projetos e conhecimentos na área de

políticas educacionais para a educação a distância, especialmente nas questões relacionadas a gestão, aos cursos de extensão e ao papel dos profissionais no processo de

implementação de políticas públicas; (2) proporcionar estudos sobre os impactos da organização dos cursos a distância no cotidiano da Universidade; (3) analisar o papel do

gestor de cursos a distância dentro do processo de implementação e oferta dos mesmos; e (4) organizar seminário temático para compartilhamento de conhecimentos e

experiências. As ações serão avaliadas pela equipe mensalmente e a cada discussão ocorrida nas Unidades por meio de formulário próprio de avaliação. Junto a isso serão

avaliadas as ações de cada membro da equipe.
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