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RESUMO

RESUMO:Consideramos que as possibilidades advindas do uso das novas tecnologias de informação e comunicação nas escolas podem representar a ruptura do paradigma

individualista e receptor ainda dominante, em favor de uma educação em rede, aberta à construção de conhecimentos e de uma metodologia eficiente. A relevância das TIC está

no fato de elas permitirem transformações na relação entre aluno, professor e conhecimento e possibilitarem outras formas de estudo, comunicação e produção de conhecimento

ampliando o espaço de interação e de aprendizagem antes restrito à sala de aula.  Surge assim o questionamento: até que ponto as TIC fazem parte da formação docente nos

cursos de licenciatura presenciais das IES sul-mineiras? Pretendemos, nesse sentido, averiguar a utilização das TIC como ferramentas pedagógicas nos cursos de licenciatura

presenciais das IES públicas e privadas sul- mineiras, dentro da área de abrangência da UEMG- Campanha, bem como localizar experiências inovadoras. A metodologia de

investigação dividiu-se em cinco etapas distintas: revisão bibliográfica, pesquisa de campo, registro das experiências didáticas, análise de dados, sistematização de dados de

modo a divulgar os resultados da pesquisa. Constatamos, como resultados parciais, a existência de 29 municípios na área de abrangência da UEMG-Campanha, dos quais 9

oferecem cursos de licenciatura presencial em 11 IES. Destas, 2 são públicas e 9 privadas. A pesquisa, em fase de aplicaçãode questionário,busca, no presente momento,

identificar os cursos que fazem uso das TIC como ferramenta pedagógica , bem como suas ações a favor da construção do conhecimento. Esperamos encontrar experiências que

sejam inovadoras e significativas, a partir do uso das novas tecnologias de informação e comunicação, na formação de professores da região sul-mineira.
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