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Olá!
Meu nome é 

Mára Lúcia Fernandes Carneiro
Engenheira, Informata, Professora, Educadora, 

Curiosa, Estudiosa, Tecnológica ….

http://aunirede.org.br/
http://aunirede.org.br/revista


Sobre o quê vamos conversar hoje?

•Um pouco da história sobre a inserção da 
tecnologia no ensino

•Conceitos de educação a distância, educação 
híbrida, ensino remoto... 

•E o quê isso tudo tem a ver com o fazer 
docente?



Voltando no tempo...



Você sabe quando “inventaram” os tablets?

Tecnologia Horn-Book, 1650

Mini quadro negro
“School slate” (1890)



E hoje? São tão diferentes?



E daqueles tablets “evoluímos” 
para o Quadro negro/verde



E para o Quadro branco e o Quadro multimídia



E os “slides”?

Lanterna mágica
1870

Lanterna vertical
1853

Retroprojetor
1931

Epidiascópio Projetor de slides
1950

Projetor 
multimídia



E o material “impresso”?



E a educação a distância?

Fonte: https://abrilexame.files.wordpress.com/2016/09/size_960_16_9_intranet.jpg





Educação a distância (Decreto nº 9.057 , 25 maio 2017) 

“ considera-se educação a distância a modalidade 
educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos 
processos de ensino e aprendizagem ocorra com a 
utilização de meios e tecnologias de informação e 
comunicação, com pessoal qualificado, com políticas de 
acesso, com acompanhamento e avaliação compatíveis, 
entre outros, e desenvolva atividades educativas por 
estudantes e profissionais da educação que estejam em 
lugares e tempos diversos”. 



Semi-presencial?   (Portaria nº 4.059, 10 dez. 2004)

Art. 1º. As instituições de ensino superior poderão introduzir, na organização
pedagógica e curricular de seus cursos superiores reconhecidos, a oferta de 
disciplinas integrantes do currículo que utilizem modalidade semi-presencial, com 
base no art. 81 da Lei n. 9.394, de 1.996, e no disposto nesta Portaria.

§ 1º Para fins desta Portaria, caracteriza-se a 
modalidade semi-presencial como quaisquer 
atividades didáticas, módulos ou unidades de ensino-
aprendizagem centrados na auto-aprendizagem e com 
a mediação de recursos didáticos organizados em 
diferentes suportes de informação que utilizem 
tecnologias de comunicação remota. 



Semi-presencial ou ... Portaria nº 1.428, 28 dez. 2018

Esta Portaria dispõe sobre a oferta de disciplinas com metodologia
a distância em cursos de graduação presencial ofertados por Instituição de Educação 
Superior - IES credenciadas pelo Ministério da Educação. 

Art. 2º As IES que possuam pelo menos 1 (um) curso de graduação 
reconhecido poderão introduzir a oferta de disciplinas na 
modalidade a distância na organização pedagógica e curricular de 
seus cursos de graduação presenciais regularmente autorizados, até 
o limite de 20% (vinte por cento) da carga horária total do curso. 

Art. 3º O limite de 20% (vinte por cento) definido art. 2º poderá ser 
ampliado para até 40% (quarenta por cento) para cursos de 
graduação presencial se....



Portaria nº 2117 (06 dez. 2019)

Art. 2º As IES poderão introduzir a oferta de carga horária na  modalidade 
de EaD na organização pedagógica e curricular de seus cursos de graduação 
presenciais, até o limite de 40% da carga horária total do curso. 

Art. 4º A oferta de carga horária a distância em cursos presenciais deverá 
incluir métodos e práticas de ensino-aprendizagem que incorporem o uso 
integrado de Tecnologias de Informação e Comunicação – TIC para a 
realização dos objetivos pedagógicos, material didático específico bem como 
para a mediação de docentes, tutores e profissionais da educação com 
formação e qualificação em nível compatível com o previsto no PPC e no 
plano de ensino da disciplina. 



Ensino híbrido

O ensino híbrido, como o próprio nome diz, é um método 
educacional que mescla o ensino a distância com o ensino 
presencial, trazendo aspectos positivos de cada uma dessas 
modalidades e maximizando a eficiência geral da aprendizagem. 
(https://blog.hotmart.com/pt-br/ensino-hibrido/)



E o tal “Ensino remoto emergencial”????

• É ensino remoto porque professores e alunos estão 
impedidos por decreto do Ministério da Educação, 
Secretariais Estaduais e Municipais de Educação de 
frequentarem escolas, evitando a disseminação do 
vírus.

• É emergencial porque do dia para noite o 
planejamento pedagógico, pensado, debatido e 
estudado para o ano letivo de 2020 não pode ser 
mais utilizado e precisa ser reformulado já!



Por onde começo?

• Conheça os recursos tecnológicos que pode usar

• Analise o conteúdo de seu curso

• O que posso fazer diferente do presencial?
• Priorize atividades assíncronas

• Ofereça a possibilidade (não obrigatória) de encontros síncronos

• Reveja seu modelo de avaliação

• Prepare seus alunos



obrigada
Perguntas ?

Vocês podem me encontrar em …

• @maracarneiro

• mara.carneiro@ufrgs.br


