
 
 
 

Ficha 2 (variável) 
 
 

Disciplina: Informática na Educação Código: DS802 

Natureza:  
(  ) Obrigatória  
(X) Optativa 

(X) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito:  Co-requisito:  
Modalidade: ( ) Presencial     (  ) Totalmente EaD     

(  )  15h 33% EaD*   ( X ) Ensino Remoto Emergencial 
CH Total: 30 
CH semanal: 02 

Padrão (PD): 30 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0 

 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
Estudo dos principais conceitos envolvidos na aplicação da informática na educação, como: 
fundamentos da filosofia e da psicologia educacional, o uso de diferentes tecnologias e 
mídias digitais na educação e o papel da cultura digital na educação. 

 
 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática)  

 
O computador como ferramenta de construção do conhecimento. 
Histórico da informática na educação. 
Filosofia da educação. Psicologia educacional.  
As implicações pedagógicas e sociais do uso da informática na educação. 
Cultura digital e educação.  
Mídias digitais na educação. 
Informática na educação especial, na educação à distância e no aprendizado cooperativo. 
 

OBJETIVO GERAL 
 
O aluno deverá ser capaz de compreender as principais questões que envolvem a aplicação da 
informática na educação e de se posicionar criticamente perante este contexto.  
 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

• Entender e compreender o processo educativo (ensino e aprendizagem) e quais os 
possíveis papéis da informática nesse contexto. 

• Conhecer os principais pontos da filosofia e da psicologia da educação.  

• Avaliar e aplicar, de maneira coerente, seus conhecimentos tecnológicos na educação. 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 
**Procedimentos Didáticos à Distância Síncronos** 

As atividades síncronas serão realizadas via Sistema Teams. Nos momentos de atividades síncronas 
serão realizadas rodas de conversas para discutir as temáticas estudadas sobre a Informática na 
Educação. Nestes encontros também serão realizadas apresentações de estudos de caso sobre 
projetos de Informática na Educação.  
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**Procedimentos Didáticos à Distância Assíncronos** 

a) Sistema de comunicação: a comunicação entre professores/aluno e aluno/aluno  se dará pelo 
ambiente virtual de aprendizado Moodle – UFPR Virtual (pelos fóruns e mensagens) e via sistema 
Teams nos encontros síncronos. 

b) Material didático específico: em cada unidade será disponibilizado para o estudante: material 
didático produzido pelo professor com o conteúdo da disciplina (no formato de texto), links 
externos de vídeo aulas e/ou reportagens de assuntos pertinentes a Informática na Educação e 
indicações de artigos científicos. Além disso, junto ao conteúdo será entregue um roteiro de 
estudo com a sequência didática do módulo em questão. O roteiro também reforça a importância 
da interação do professor/aluno e aluno/aluno nos fóruns de discussão. 

c) Organização semanal das atividades: as atividades da disciplina nesse período especial têm 
início em 10/08/2020 e serão realizadas ao longo de 5 semanas (além de 1 semana prevista para 
finalização de atividades e outra semana para exames finais). Serão propostas por semana 6 
horas de atividades, sendo 5 horas de atividades assíncronas e 1 hora de atividade síncrona. 

d) Previsão de ambientação: na primeira unidade da disciplina os alunos farão atividades 
específicas para o processo de ambientação na Plataforma Moodle UFPR Virtual. 

e) Identificação do Controle de frequência das atividades: A frequência das atividades será 
computada pelo acesso ao Moodle UFPR Virtual e participação nos fóruns e execução das 
atividades indicadas semanalmente.  

g) Quantidade de vagas na disciplina: 30 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 
 

A nota final do período especial será composta por um conjunto de avaliações, síncronas e 
assíncronas,conforme segue: 
 
a) Duas avaliações síncronas: representadas pela defesa das seguintes atividades: estudo de 
caso e protótipo de um software educativo. O peso de tal avaliação será de 50% da 
nota semestral e ela será realizada durante o terceiro e sexto encontro síncrono. 
 
b) Realização das atividades assíncronas propostas semanalmente. O peso de tal avaliação 
será de 50% da nota semestral. 
 
Observação: será agendado Exame Final síncrono para estudantes cuja média semestral tenha 
ficado entre  4,0(quatro pontos) e 6,9 (seis pontos e nove décimos) 

 
CRONOGRAMA 

 
Semana 01: Ambientação no ambiente UFPR Virtual e Conceitos Gerais de Informática na 
                     Educação; Evolução das Tecnologias Educacionais; Histórico da Informática na  
                     Educação no Brasil. 
Semana 02: Teorias Educacionais e as mídias digitais na educação. 
 
Semana 03: Estudos de casos de projetos de Informática na Educação. 
Semana 04: Software Educativo – conceitos, classificação e avaliação. 
Semana 05: Prototipação de Software Educativo. 
Semana 06: Reservada para a finalização de atividades. 
Semana 07: Reservada para exame final. 



BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1) Tecnologia e Educação: passado, presente e o que está por vir. Organizado por José Armando Valente, 
Fernanda Maria Pereira Freitas e Flávia Linhalis Arantes. Campinas, São Paulo: Unicamp/ NIED, 2018. 
Disponível em: < https://odisseu.nied.unicamp.br/wp-content/uploads/2018/11/Livro-NIED-2018-final.pdf> 
 

2) Tecnologias e Mídias Interativas na Escola: Projeto TIME/ organizado por João Vilhete Viegas D’Abreu ... 
[et. al] Campinas, São Paulo: Unicamp/ NIED, 2010.  
Disponível em: < htts://odisseu.nied.unicamp.br/wp-content/uploads/other-files/livro-time.pdf > 
 

3) O Computador em Sala de Aula: articulando saberes. Organizado por: Fernanda Maria Pereira Freire, Maria 
Elisabette B. Prado. Campinas, São Paulo: Unicamp/ NIED, 2000. 
Disponível em: < w.nied.unicamp.br/biblioteca/o-computador-em-sala-de-aula-articulando-saberes/ > 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

 
1) Computadores e Conhecimento: repensando a educação. Organizado por José Armando Valente 2ª. edição. 

Campinas, São Paulo: Unicamp/ NIED, 1998. 
Disponível em: < https://disseu.nied.unicamp.br/wp-content/uploads/other-files/livro-computadores-e-
conhecimento.pdf > 
 

2) Artigos acadêmicos (RBIE, SBIE, etc.) 
 
 
 

 
Professor da Disciplina: __________________________________________ 
 

Assinatura: __________________________________________ 

 
Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   __________________________________________ 
 

Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 
 

*OBS: ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 
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