
II SEMINÁRIO CEAD-UFV

Metodologias de ensino mediadas pelas TICs
na inovação e inclusão educacional

8, 9 e 10 de novembro de 2017

De 8 a 10 de novembro, a Coordenadoria de Educação Aberta e a Distância 
(Cead) irá promover o seu II Seminário Metodologias de ensino mediadas pelas 
TICs na inovação e inclusão educacional, no prédio da própria Coordenadoria. 
A proposta maior é sensibilizar a comunidade universitária da UFV sobre a im-
portância e as possibilidades das Tecnologias da Informação e Comunicação 
(TICs) e de metodologias inovadoras para o ensino na Universidade.

Os objetivos do Seminário são divulgar os materiais desenvolvidos pela 
Cead nos mais diferentes formatos e linguagens, mas principalmente promover 
uma reflexão acerca da relevância da TICs para a inclusão de todos no processo 
de ensino-aprendizagem e na sociedade. Além disso, busca apresentar também 
uma contextualização do que se tem debatido sobre o tema nos principais 
eventos do setor.

O evento está dividido em duas partes. A primeira será realizada, no dia 8, 
com a mesa-redonda de abertura TICs e metodologias inovadoras no ensino de 
LIBRAS - a contribuição da Cead/UFV. Logo em seguida, a professora e pesqui-
sadora em Produção Terminológica e Línguas de Sinais do Centro Federal de 
Educação Tecnológica (Cefet) - MG Vera Lúcia de Souza e Lima e o mestrando 
em Modelagem Matemática e Computacional na mesma instituição Carlos Au-
gusto Guerra Carneiro ministrarão a palestra: SignWeaver: linguística e tecnolo-
gia integrando surdos e ouvintes.

Já a segunda parte do Seminário acontecerá nos dias 9 e 10. Será composta 
por minicursos, ministrados por técnicos e professores vinculados à Cead, que 
abordarão aspectos importantes das TICs e das metodologias de ensino que 
podem ser adotadas, particularmente, por professores no seu dia a dia.

De acordo com o perfil, as atividades serão destinadas a professores, téc-
nicos ou estudantes da UFV. Confira, a seguir, a programação e os links para 
inscrições em cada atividade.  Vale ressaltar que as vagas são limitadas.



Programação

8 de novembro - 15h - (quarta-feira)
Auditório da Cead

• Abertura

• Mesa-redonda: TICs e metodologias inovadoras no ensino de LIBRAS: a
contribuição da Cead/UFV

Ana Luísa Gediel- Professora do Departamento de Letras;
Vinicius Catão de Assis Souza – Professor Departamento de Química;
Silvane Guimarães Silva Gomes- Professora e Diretora da Cead;
Pedro Sacramento – Arquiteto, mestre em Ciência da Computação e coordenador do
Setor de Conteúdos Interativos-Cead;
José Timóteo – Jornalista e coordenador do Setor Audiovisual- Cead.

• Palestra: SignWeaver: linguística e tecnologia integrando surdos e
ouvintes

Vera Lúcia de Souza e Lima - professora e pesquisadora em Produção
Terminológica e Línguas de Sinais - Cefet - MG
Carlos Augusto Guerra Carneiro - mestrando em Modelagem Matemática e
Computacional – Cefet-MG

Inscrições:
https://sistemas.cead.ufv.br/saaf/scripts/curso-inscricao/inscricao_dados_
pessoais.php?cod_turma=228

9 de novembro (quinta-feira) -  manhã

Minicurso 1- Relações intrainstitucionais e interinstitucionais na produção 
do léxico terminológico em Línguas de Sinais

Vera Lúcia de Souza e Lima e Carlos Augusto Guerra Carneiro

Horário: 8 às 12h – sala 205
Público-alvo: Professores, técnicos e estudantes 

https://sistemas.cead.ufv.br/saaf/scripts/curso-inscricao/inscricao_dados_pessoais.php?cod_turma=228
https://sistemas.cead.ufv.br/saaf/scripts/curso-inscricao/inscricao_dados_pessoais.php?cod_turma=228


Número de vagas: 50 
Resumo: Os dicionários, mesmo os terminológicos, constituem-se como complexos 
artefatos culturais e, portanto, não são listas de palavras ou sinais, colocadas em 
determinada ordem. A produção do dicionário exige a presença constante de um 
comitê multidisciplinar que se proponha a um longo processo de pesquisa.
Inscrições : 
https://sistemas.cead.ufv.br/saaf/scripts/curso-inscricao/inscricao_dados_
pessoais.php?cod_turma=216

Minicurso 2 -  Organização e produção de conteúdo para EAD 

João Batista Mota 

Horário:  9 às 10h – Laboratório de Informática
Público-alvo: Professores  
Número de vagas: 20 
Resumo: Dicas e cuidados na elaboração e apresentação do conteúdo, 
particularmente do texto, que será abordado em cursos e disciplinas de EAD
Inscrições: 
https://sistemas.cead.ufv.br/saaf/scripts/curso-inscricao/inscricao_dados_
pessoais.php?cod_turma=217

Minicurso 3 – Planejamento  para produção de vídeos didáticos 
Márcio Veríssimo e Timóteo Junior

Horário:  10 às 11h – Laboratório de Informática
Público-alvo: Professores e estudantes 
Número de vagas: 15 
Resumo: O uso do vídeo como elemento auxiliar da educação; suas diferentes 
utilizações no ensino presencial e a distância; linhas gerais do processo de produção 
de vídeos didáticos de variados formatos e finalidades educacionais.
Inscrições : 
https://sistemas.cead.ufv.br/saaf/scripts/curso-inscricao/inscricao_dados_
pessoais.php?cod_turma=218
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9 de novembro (quinta-feira) -  tarde

Minicurso 4 - Introdução a Webconferência: Um instrumento de 
interatividade na prática docente

Rafael Borges Martins 

Horário:  15 às 16h – Sala de web
Público-alvo: Professores e estudantes 
Número de vagas: 50 
Resumo: Conceitos e diferenças entre videoconferência e webconferência; os 
equipamentos necessários para a sua realização, seus recursos e possibilidades 
para as aulas diárias.
• Observação: Para participar basta acessar o link http://webconf2.rnp.br/
ufv a partir de um navegador de internet, no dia e horário da oficina. Utilize
preferencialmente o navegador Mozilla Firefox.
Inscrições
https://sistemas.cead.ufv.br/saaf/scripts/curso-inscricao/inscricao_dados_
pessoais.php?cod_turma=219

Minicurso 5 -  Uso de softwares e conteúdos livres para práticas educacionais
Pedro Sacramento

Horário:  14 às 16h – Laboratório de Informática
Público-alvo: Professores, técnicos e estudantes  
Número de vagas: 20 
Resumo: Ferramentas e conteúdos livres, disponíveis na internet, que podem ser 
utilizados pelo professor, facilitando o seu trabalho na elaboração das aulas em 
diversas áreas de ensino. Softwares, vídeos e materiais variados: Modelagem 3D, 
gráficos e ilustrações para PowerPoint, simulações e animações, etc.
Inscrições  
https://sistemas.cead.ufv.br/saaf/scripts/curso-inscricao/inscricao_dados_
pessoais.php?cod_turma=221
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Minicurso 6 - Uso de Recursos multimodais mediados pelas TICs em salas 
de aula inclusiva 

Vinicius Catão de Assis Souza 
Horário:  14 às 16h – Sala 205
Público-alvo: Professores 
Número de vagas: 60
Objetivo: Estratégias de ensino relacionadas às práticas de mediação do 
conhecimento em sala de aula e suas interfaces com as questões referentes à 
multimodalidade e ao uso das TICs. Além de pensar as diferenças/diversidade como 
um todo, o minicurso tem o foco nas ações voltadas à formação de professores 
numa perspectiva inclusiva. Dentre os temas, estão as problemáticas que 
perpassam as atuais políticas inclusivas e as ações que buscam assegurar direitos 
iguais para o acesso e permanência de qualquer estudante no ensino superior, 
independentemente da sua condição humana ou limitação física.
Inscrições  
https://sistemas.cead.ufv.br/saaf/scripts/curso-inscricao/inscricao_dados_
pessoais.php?cod_turma=222

10 de novembro (sexta-feira) - manhã

Minicurso 7 - Uso da Lousa digital como instrumento de ensino 
José Timóteo Júnior

Horário:  8 às 9h – Sala 205
Público-alvo: Professores e estudantes 
Número de vagas: 50
Objetivo:  Os diversos tipos e usos de lousa digital; dicas básicas para a 
enriquecimento nas atividades da   sala de aula.
Inscrições
https://sistemas.cead.ufv.br/saaf/scripts/curso-inscricao/inscricao_dados_
pessoais.php?cod_turma=223
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Minicurso 8 - Ambiente Virtual de Aprendizagem: Práticas e Metodologias 
Luciano Fialho Soares e Pedro Eni Lourenço Rodrigues

Horário:  08 às 10h – Laboratório de Informática
Público-alvo: Professores 
Número de vagas: 20
Resumo: Funcionalidades e potencialidades do Ambiente Virtual de Aprendizagem 
(AVA) como recurso didático; aplicações metodológicas de seus recursos e 
ferramentas. 
Inscrições 
https://sistemas.cead.ufv.br/saaf/scripts/curso-inscricao/inscricao_dados_pessoais. 
php?cod_turma=224

Minicurso 9 - Mapa conceitual: aplicabilidade virtual
Érica Coelho e Thalita Rossi

Horário:  10 às 12h – Sala 205
Público-alvo: Professores, técnicos e estudantes 
Número de vagas: 30
Resumo: Conceitos e potencialidades de utilização do mapa conceitual como 
recurso didático interativo. Será oferecida experiência prática para desenvolvimento 
dessa metodologia, por meio de softwares disponíveis que possibilitem participação 
de grupos a distância. 
• Observação: Os participantes devem trazer notebook, smartphone ou tablet.
Inscrições
https://sistemas.cead.ufv.br/saaf/scripts/curso-inscricao/inscricao_dados_pessoais.
php?cod_turma=225

10 de novembro (sexta-feira) - tarde

Minicurso 10- Invertendo a sala de aula com o PVANet 
Silvane Guimarães Silva Gomes

Horário:  14 às 16h – Sala 205
Público-alvo: Professores  e estudantes 
Número de vagas: 50
Resumo: O conceito, o planejamento e a organização de sala de aula invertida. 
A partir das experiências reais, estratégias e possibilidades didáticas para 
“inverter 

https://sistemas.cead.ufv.br/saaf/scripts/curso-inscricao/inscricao_dados_pessoais.php?cod_turma=224
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a sala de aula”, você terá opções de como otimizar o tempo de aula, tendo como 
recurso de apoio o PVANet. 
•Observação: Os participantes devem trazer notebook, smartphone ou tablet.
Inscrições
https://sistemas.cead.ufv.br/saaf/scripts/curso-inscricao/inscricao_dados_pessoais.
php?cod_turma=226

Minicurso 11 - Uso da expressão oral em variados recursos de ensino
Margareth Silva e José Timóteo Júnior

Horário:  17 às 18h – Auditório
Público-alvo: Professores, técnicos e estudantes 
Número de vagas: 150
Resumo:  Dicas para melhorar a comunicação do professor com foco na expressão 
pela voz. Seja na sala de aula ou diante de um microfone ou câmera, a utilização da 
voz pelo professor é determinante para o bom ou ótimo entendimento dos alunos. 
Estratégias para uma comunicação oral simples e eficaz, tanto no ensino presencial, 
quanto na educação mediada pelas tecnologias.
Inscrições  
https://sistemas.cead.ufv.br/saaf/scripts/curso-inscricao/inscricao_dados_pessoais. 
php?cod_turma=227

mais informações:

www.cead.ufv.br
(31)3899-2858

https://sistemas.cead.ufv.br/saaf/scripts/curso-inscricao/inscricao_dados_pessoais.php?cod_turma=226
https://sistemas.cead.ufv.br/saaf/scripts/curso-inscricao/inscricao_dados_pessoais.php?cod_turma=226
https://sistemas.cead.ufv.br/saaf/scripts/curso-inscricao/inscricao_dados_pessoais.php?cod_turma=227
https://sistemas.cead.ufv.br/saaf/scripts/curso-inscricao/inscricao_dados_pessoais.php?cod_turma=227
http://www.cead.ufv.br

