Cultura Digital: Ferramentas digitais para sala de aula

São Paulo, 20 de março de 2020
Caros docentes
A Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária e a Pró-Reitoria de Graduação
da Universidade de São Paulo, em função da suspensão das aulas presenciais,
realizarão encontros instrutivos on-line – cultura digital.
O objetivo destes encontros é orientar os docentes que desejam informações para
utilizar as ferramentas aplicadas à educação mediada por tecnologias.
Confiram informações com os principais pontos para participar destes encontros
instrutivos virtuais:
1. Período e localização na web
 24 a 27 de março
 Os links para acesso estarão disponíveis no e-disciplina a partir do dia 23/03,
assim como outros materiais sugeridos.
https://edisciplinas.usp.br/course/view.php?id=76362
2. Conteúdos que serão explorados
 Utilização do Moodle para disponibilizar materiais como textos, vídeos,
apresentações etc.
 Algumas ferramentas alternativas para a interação e comunicação com os
estudantes (encontros síncronos, fórum, chat etc.) durante o período de
suspensão das aulas.
 Apresentação dos recursos existentes para desenvolver atividades e avaliação
no on-line como exercícios, trabalhos, apresentações etc.
3. Inscrição
Para participar é necessário estar cadastrado no seguinte ambiente do e-disciplina:
https://edisciplinas.usp.br/course/view.php?id=76362
Fazer auto inscrição com a senha: culturadigital
4. Encontros
Utilizando tecnologia digital para apoiar as atividades on-line:
24/03 – 14:30
Equipe Pedagógica do EAD-PRCEU/USP – Aprendizagem em Ambientes
Virtuais: Experiências, Estado da Arte e Potencialidades na USP (PRCEU/USP)
Neste encontro serão apresentadas a utilização de WebConf e outras possíveis
ferramentas digitais, considerando o contexto de materiais, comunicação/interação
e avaliação no processo on-line
Confira o guia do Prof. Ewout no e-disciplinas com informações de como utilizar
ferramentas de webconf. (https://docs.atp.usp.br/artigos/web-conferencia/)

Como desenvolver vídeos e outros materiais
25/03 – 14:30
Profa. Regina Melo Silveira (LARC / Poli / USP)
Uma ferramenta muito utilizada para facilitar o processo de apresentação de
conteúdo é a confecção de vídeos. Nesse encontro, serão apresentadas algumas
possibilidades e considerados alguns exemplos.
Utilizando tecnologias educacionais digitais para desenvolvimento de
atividades e processo de Avaliação on-line
26/03 – 14:30
Palestrante a confirmar
Um ponto importante é como fica o processo de avaliação dos discentes no ambiente
on-line. Algumas perspectivas serão apresentadas nesse encontro, considerando
desde ferramentas do Moodle até outras atividades e aplicativos que podem ser
utilizados.
Conhecimentos básicos do Moodle
27/03 – 14:30
Prof. Ewout Ter Haar
O Moodle é um ambiente virtual de aprendizagem e possui um grande conjunto de
ferramentas que podem facilitar a utilização de tecnologia educacionais digitais. O
Prof. Ewout disponibilizou um guia de introdução ao Moodle no e-disciplinas
(https://docs.atp.usp.br/artigos/guia-moodle-para-iniciantes/
Na expectativa de contribuir com a comunidade USP, visando a melhor qualidade na
formação de nossos estudantes com recursos digitais, considerando a atual
conjuntura, estamos à disposição no e-mail prceu@usp.br.
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