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UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ 

Instituto de Engenharia de Produção e Gestão - IEPG 
GEPE - Ciências Sociais e Desenvolvimento 

 
 

Especialização em Tecnologias, Formação de Professores e Sociedade 
(Modalidade a Distância) 

 
Informações essenciais 
 
 O sistema da Universidade Aberta do Brasil (UAB) prevê o atendimento da 
população em torno do polo de apoio presencial. No entanto, não impede a 
inscrição e participação de interessados de outros locais. 
 
Período de realização das disciplinas 
  
As disciplinas serão oferecidas em 2 períodos letivos totalizando 12 meses, 
seguido de um período de até 6 meses de desenvolvimento do trabalho final do 
curso. 
  
Tipo/carga horária 
 
 Especialização Lato Sensu com 360 horas. 
 
Polos de apoio presencial para oferta 2014/2015 
 
 São 5 polos de apoio presencial com 30 vagas em cada um: Araras (SP), 
Cambuí (MG), Resende (RJ), Santos (SP) e São José dos Campos (SP). 
 
Clientela alvo 
 

 professores e profissionais da educação graduados em diversas áreas; 
 graduados em diversas áreas de conhecimento que trabalhem com 

diferentes processos de formação valorizando a intervenção na realidade 
do cotidiano das escolas, de seu entorno e de diferentes comunidades;  

 graduados que ocupem, ou venham a ocupar, funções estratégicas nas 
administrações educacionais públicas e privadas das diversas áreas e 
competências; 

 pesquisadores e graduados interessados no tema. 
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Metodologia 
 
 O curso será disponibilizado via web por meio de um ambiente virtual de 
Aprendizagem (AVA) e dentro deste ambiente as aulas serão disponibilizadas. 
O curso tem como característica fundamental a flexibilidade, conciliando 
diversidade de interesses, disponibilidade de tempo e dispersão geográfica. O 
planejamento das atividades é baseado na metodologia colaborativa, com 
atividades interativas por meio de dinâmicas individuais e de grupo, buscando a 
melhoria da construção coletiva do conhecimento.  
Todo o curso é disponibilizado via web, via ambiente virtual de aprendizagem 
Moodle, no entanto, há s 5 encontros que acontecerão nos polos de apoio 
presencial, conforme calendário didático. 
A realização do curso se dará por meio de aulas à distância, dentro de prazos 
fixados antecipadamente. As disciplinas têm atividades distribuídas em aulas 
disponibilizadas semanalmente, devendo o aluno cumprir todas as atividades de 
uma aula, antes de cursar a aula seguinte.  
 
O desenvolvimento e acompanhamento das atividades virtuais são realizados 
pelos formadores (tutores e professores) à distância, bem como nos momentos 
presenciais. Os tutores fazem o atendimento aos alunos no ambiente virtual e nos 
encontros presenciais.   
 
 
Momentos presenciais do curso 
 
Trata-se de um curso ofertado na modalidade virtual, com 5 momentos avaliativos 
presenciais, sendo: 

 Início do curso: aula inaugural para apresentação do curso e da equipe do 
NEaD. 

 Durante o curso: 3 encontros avaliativos agendados e divulgados por meio 
do cronograma do curso; e 

 Final do curso: apresentação e avaliação do trabalho final do curso. 
 Os alunos, caso precisem ter acesso à internet, poderão utilizar o 
laboratório de informática do polo de Apoio Presencial no qual se matriculou. 
 

Programa do curso 

Disciplinas 
MFU 01 - Tecnologias e Educação 
MFU 02 - Trabalho, Tecnologias e Formação 
MFU 03 -  Ciências, Tecnologias e Sociedade  
MFO 01 - Princípios Democráticos na Formação 
MFO 02 - Políticas Públicas e Sociais  
MFO 03 - A Construção da Cidadania em Tempos de Globalização 
MB - 01 - Avaliações e Intervenções em Contextos de Formação 
MB - 02 - Didática em Contextos de Atividades em Redes 



 

 

3

MB - 03 - Interdisciplinaridade, Tecnologias e Produção de Conhecimento  
MP - 01 - Mediações de Conflitos em Processos de Formação
MP - 02 - Procedimentos Tecnológicos e Processos de Formação 
MP - 03 - Metodologia do Trabalho Científico 

 
 
Certificação 
 
Serão emitidos certificados de "Especialista em Tecnologias, Formação de 
Professores e Sociedade", pela Universidade Federal de Itajubá aos aprovados 
em todas as disciplinas e na defesa do trabalho final de curso. 
 
Pré-requisitos 
 

 Conhecimentos básicos de informática para edição de textos e elaboração 
de apresentações; 

 Fluência como usuário frequente da Internet para a realização de buscas, 
interação e comunicação on-line; 

 Possuir email pessoal e destreza para receber e enviar mensagens desde o 
momento da inscrição no processo seletivo; e 

 Disponibilidade de tempo para interagir e executar as atividades de 
aproximadamente 10 horas por semana (média de 2 horas por dia útil). 

 
Investimento 

 Taxa de inscrição no processo seletivo paga por GRU: R$ 30,00; 
 Mensalidades: gratuita para o aluno, sendo custeadas pelo sistema UAB. 

Algumas disciplinas possuem pré-requisitos e, caso o aluno não tenha sido 
aprovado na (s) mesma (s), não poderá cursar a (s) seguinte (s). 


