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Ensino mediado por tecnologia:
compartilhando conhecimentos 

entre docentes USP

Prof. Dr. Fábio Gregori

Coordenador
Prof. Dr. Luiz Felipe Pinho Moreira

Pró-Reitor
Prof. Dr. Carlos Gilberto Carlotti Jr

Formação docente – Pós Graduandos

Disciplina DPG5004 – Docência no Ensino Superior: uma primeira aproximação

Comissão de Formação Didático-Pedagógica

Aprimoramento docente – Professores

Compartilhando conhecimentos entre docentes USP & Recursos didáticos

Conferências – Comunidade
Encontros presenciais e (agora) a distância

Workshops – Oficinas
Capacitação de pós-graduandos em recursos e metodologias de ensino
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Liberdade de opiniões

Sem fórmulas prontas

Comparti lhar

Nossos valores
nestes 

encontros

Criar conexões

Avisos

Email para contato: prpg_formacaodidatica@usp.br - (Sr. Hugo F. S. Santos)

Link para as aulas será sempre: https://meet.google.com/esr-iunj-xyi

Lista de presença: https://forms.gle/kqQYac1UdZuvBHRz9 

Edisciplinas: Docência do Ensino Superior: recursos didáticos
( https://edisciplinas.usp.br/course/view.php?id=63347 )

Email: Fabio Gregori  acme@usp.br

https://edisciplinas.usp.br/course/view.php?id=63347


20/07/2020

3

Entendendo a Educação

Programação
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Planeja-
mento

Planeja-
mento

ObjetivosObjetivosAvaliaçãoAvaliação

Reflexões

Valores
Didática

Estratégias

Ensino presencial

Ensino a distância

Ensino emergencial a distância

Ensino híbrido

Conteúdos

http://www.gitmind.com/
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Sala de aula invertida
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A importância do atitudinal!

Currículo oculto

Quem ensina,

ensina algo,

a alguém!
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https://www.mentimeter.com/app
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PLANEJAMENTO

Blueprint serve para você compreender como as interações com serviços estão influenciando seus 

clientes e a experiência de compra e fidelização.

O Blueprint te ajuda a encontrar pontos de melhoria e oportunidades de inovação. 

Além disso, ele te ajuda a encontrar pontos falhos e superposições desnecessárias, gerando 

oportunidade de mudar e inovar estrategicamente e taticamente.

Emprestando o conceito de blueprint
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O que foi ensinado ? O que falta ensinar* (ou que foi 
superficialmente abordado)?

O que pode ser 
ensinado a distância?

O que não dá ser 
ensinado a distância?

AULA 1

AULA 2

AULA 3

...

AULA 10

* Envolvendo conhecimentos, habilidades e atitudes

Tomando sempre como referencial o Projeto Político-Pedagógico do seu curso.

CONHECIMENTO
COMPREENSÃO

RESOLUÇÃO

CONHECIMENTO
COMPREENSÃO

RESOLUÇÃO

ATITUDE
POSTURA

AUTONOMIA
INTERESSE
VALORES

ÉTICA

ATITUDE
POSTURA

AUTONOMIA
INTERESSE
VALORES

ÉTICA

REFLEXOS
MOVIMENTOS

HABILIDADES FÍSICAS
HABILIDADES 
PERCEPTUAIS

REFLEXOS
MOVIMENTOS

HABILIDADES FÍSICAS
HABILIDADES 
PERCEPTUAIS

COGNITIVOCOGNITIVO

AFETIVOAFETIVO MOTORMOTOR
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Taxonomia de Bloom

Lembrar e recuperar informações factuais

Demonstrar entendimento de ideias e conceitos

Aplicar compreensão em diferentes cenários

Quebrar conceitos em partes

Transformar e combinar ideias para criar algo novo

Avaliar e pensar criticamente sobre algo e defender o posicionamento

Taxonomia de Bloom – Domínio cognitivo

Conhecer
Saber

Pensar
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O atitudinal e o ensino (emergencial) a distância

O aluno (querendo ou não) vai ter que puxar a responsabilidade do seu 
aprendizado para si.

Criar conexões ainda mais fortes e feedback constante.

Não é tanto a questão de habilidade com os recursos tecnológicos, mas 

ser transparente, próximo... humano.

Maior interatividade com o professor. 

Ajuda a cumprir a programação. 

Faz com que o aluno tenha de seguir um cronograma, de forma a não 
acumular tantos conteúdos. Rotina organizada.

Possibilidade de ministrar a aula no horário combinado e ainda assim 
disponibilizar o conteúdo gravado, o que permite que os alunos que têm 
problemas de conexão tenham acesso às aulas (ou revisá-las), mesmo 
que em outros momentos. 

Aulas ao Vivo 
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Quando falha:

Conexão com internet: alunos podem ter conexão instável ou com banda 
suficiente (compartilhada).

Alunos podem também ter computador compartilhado.

“Timing” da aula ao vivo é outro. A participação na aula online também! 
(Oportinidade para o aluno PAE!)

Aulas ao Vivo 

Aulas ao Vivo 

Aferição da frequência: Flexível: solicitar um exercício, uma anotação, 
etc. Mas temos que ficar atentos! 

Uso da câmera.

Emails (certeza que estão ok), links com antecedência.

Cuidado na quantidade de atividades extra-horário de aula.
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Vantagens

conexão, controle da velocidade, disponibilidade, anotações, rever a aula). 

Disponibilidade de dúvidas posteriormente. 

Agregar alguma atividade (exercício, problematização, etc).

Limitações

Aulas muito longas ou muito curtas (superficiais)

Liberação do material de acordo com o cronograma

Vídeo aulas


