
 
 
 

ANEXO A  
FORMULÁRIO DE PROPOSTA 

 
DADOS DO PROPONENTE 

Campus do(s) Proponente(s): Jaguarão 

Nome do(s) Proponente(s): Cláudia Camerini Corrêa Pérez 

SIAPE do(s) Proponente(s): 1323445 

Cargo do(s) Proponente(s): Professor Assistente 

Email do(s) Proponente(s): claudia.perez@unipampa.edu.br 

DADOS DO CURSO 

Curso onde se insere a Proposta: Licenciatura em Letras – Português e Espanhol 

Curso Superior Reconhecido: x Sim  Não 

 

Proposta de Componente Curricular já 
existente? 

x Sim  Não 

Componente Curricular de Curso que 
prevê a semipresencialidade no PPC? 

 Sim x Não 

Componente Curricular oferecido no 
Edital da Jornada de 2011? 

 Sim x Não 

DADOS DA PROPOSTA 

Linha da Proposta: 

 A1  A2 x A3  A4 

 B1  B2  B3 
 

 C1  C2  

Título da Proposta: 

 
 
Monitoria de Tecnologias da Informação e da Comunicação 
Aplicadas a Educação 

Carga Horária Total: [deve ser a soma das duas cargas horárias abaixo] 

   Carga Horária Presencial:  

   Carga Horária Semi-presencial:  

Carga Horária de Avaliações: [deve ser a soma das duas cargas horárias abaixo] 

   Carga Horária Presencial: [deve representar pelo menos 70% da CH de avaliações] 

   Carga Horária Semi-presencial:  

Quantidade de encontros presenciais:  

Quantidade de vagas previstas:  

RECURSOS DE CUSTEIO NECESSÁRIOS À PROPOSTA 

Bolsa para alunos de graduação
1
: 1 1 de 12h  2 de 12h  1 de 20h  2 de 20h 

ATIVIDADES DO(S) BOLSISTA(S) 

Carga Horária do Bolsista Nr 01 12h 

Descrição da Atividade a desenvolver 1 
Atendimento presencial no laboratório de informática, no 
Campus Jaguarão/Unipampa, aos alunos em horários definidos 
com o professor coordenador. 

   Carga Horária da Atividade 1  6h semanais 

Descrição da Atividade a desenvolver 2 
Atendimento aos alunos por meio do ambiente virtual de 
aprendizagem, lista de discussão ou redes sociais do 
componente curricular. 

   Carga Horária da Atividade 2  2h semanais 

Descrição da Atividade a desenvolver 3 
Desenvolvimento de materiais didáticos (exercícios, tutoriais) 
para auxiliar no processo de ensino aprendizagem do 
componente curricular. 

   Carga Horária da Atividade 3 2h semanais 

Descrição da Atividade a desenvolver 4 
Elaboração de Relatório Parcial sobre Atividades Desenvolvidas, 
contendo, por exemplo, conteúdos do componente curricular 
que geraram maior atendimento, exercício(s) que o(s) aluno(s) 



 
 

tem maior dificuldade em resolver, número de alunos/cursos 
atendido em casa mês. 

   Carga Horária da Atividade 4  2h semanal 

Descrição da Atividade a desenvolver 5 Elaboração de Relatório Final sobre as Atividades Realizadas. 

   Carga Horária da Atividade 5 Última semana da bolsa. 

DETALHAMENTO DA PROPOSTA 

Espaço aberto para detalhamento da 
execução da proposta e detalhamento 
da solicitação e previsão de uso dos 
recursos e bolsas: 

Uma das necessidades da sociedade contemporânea é a 
formação de um educador que esteja atento às formas como a 
Tecnologia da Informação e da Comunicação (TIC) aplicada à 
Educação modificam os modos de ensinar e de aprender. 

O Componente Curricular de Graduação (CCG) que 
contem como objeto o estudo e a utilização das TICs é ofertado 
para um grande número de alunos dos cursos da Unipampa-
Campus Jaguarão, sendo os cursos listados a seguir: 
Licenciatura em Letras – Português e Espanhol, Licenciatura em 
Pedagogia e Licenciatura em História.  

 Em geral os alunos possuem muita dificuldade em 
trabalhar com as tecnologias estudadas no componente 
curricular, tanto na utilização do software como nas possíveis 
aplicação desse recurso em sala de aula. 

Um atendimento realizado (extraclasse) pelo professor, 
não seria suficiente para suprir a grande demanda de dúvidas e 
dificuldade dos alunos sobre conteúdos desde componente 
curricular. 

Um bolsista poderia realizar atendimento semanal aos 
alunos dessa(s) turma(s). Os atendimentos aos alunos com 
dúvidas seriam realizados no laboratório de informática da 
Unipampa/ Campus Jaguarão, de forma teórica e prática. 

Espera-se propiciar aos alunos a alternativa de consulta a 
aluno monitor sobre os conteúdos abordados, além de despertar 
um maior interesse e preparo no uso das TICs no processo de 
ensino/aprendizagem. 

Outro resultado esperado é de dar oportunidade, aos 
alunos de curso de licenciatura, de realizar atividades de 
monitoria/ensino, propiciando uma experiência muito valorizada 
nos currículos de alunos egressos. 

Também se espera produzir materiais didáticos e 
exercícios que possam auxiliar no ensino do componente 
curricular, para isso o aluno monitor deverá despender uma 
parte de seu tempo de monitoria para a preparação destes 
materiais. O material produzido poderá ser disponibilizado 
através da internet, para o acesso da comunidade em geral. 

OBSERVAÇÕES DO PROPONENTE 

Espaço aberto para observações e 
complementos do(s) Proponente(s): 

Cursos do Campus Jaguarão/Componente Curricular 

Licenciatura em Letras/ Português e Espanhal - 
Tecnologias da informação e da educação aplicada ao 
ensino da língua (60h). Ementa: As novas tecnologias da 
comunicação e informação e suas aplicações na 
educação, buscando identificar a relação comunicação e 
educação na sociedade contemporânea e a influência das 
novas tecnologias nos processos escolares. Objetivo 
geral: Estudar os processos pedagógicos das tecnologias 
digitais e suas implicações/relações no que diz respeito 
ao ensino e aprendizagem escolar. Objetivos 
específicos: Instrumentalizar os alunos no uso das TIC – 
Tecnologias de Informação e Comunicação para mediar 



 
 

suas atividades cotidianas, contribuindo à sua formação. 
Provocar a produção de materiais educacionais digitais, 
observando o critério de acessibilidade (design universal). 

 

Licenciatura em História - Tecnologias da Informação e 
a Comunicação Aplicadas ao Ensino (60h). Ementa: As 
novas tecnologias da comunicação e informação e suas 
aplicações na educação. Relação comunicação e 
educação na sociedade contemporânea. A influência das 
novas tecnologias nos processos escolares. Integração 
das tecnologias digitais às práticas docentes. Objetivos: 
Estudar os processos pedagógicos das tecnologias 
digitais e suas implicações/relações no que diz respeito 
ao ensino e aprendizagem escolar. Instrumentalizar os 
alunos no uso das TIC – Tecnologias de Informação e 
Comunicação para mediar suas atividades cotidianas, 
contribuindo à sua formação. Provocar a produção de 
materiais educacionais digitais, observando o critério de 
acessibilidade (design universal). 

 
Licenciatura em Pedagogia - Tecnologia da informação 
e comunicação na educação (30h). Ementa: As novas 
tecnologias da comunicação e informação e suas 
aplicações na educação, buscando identificar a relação 
comunicação e educação na sociedade contemporânea e 
a influência das novas tecnologias nos processos 
escolares. Objetivo geral: Estudar os processos 
pedagógicos das tecnologias digitais e suas 
implicações/relações no que diz respeito ao ensino e 
aprendizagem escolar. Objetivos específicos: 
Instrumentalizar os alunos no uso das TIC – Tecnologias 
de Informação e Comunicação para mediar suas 
atividades cotidianas, contribuindo à sua formação. 
Provocar a produção de materiais educacionais digitais, 
observando o critério de acessibilidade (design universal). 

 
Anexo à proposta o plano de ensino do Componente Curricular dos 
cursos de Licenciatura em Letras Português e Espanhol, Licenciatura 
em Pedagogia. 
 
O curso de Licenciatura em História possui o Componente Curricular de 
Graduação denominado Tecnologias da Informação e a Comunicação 
Aplicadas ao Ensino (60h) no seu Projeto Pedagógico do Curso (PPC). 
Tanto os planos de ensino quanto o PPC foram avaliados e aprovados 
pelas comissões apropriadas. 

1
 Verificar os itens possíveis e a disponibilidade de recursos prevista na Linha selecionada do 

Edital. A aquisição/uso dos recursos de custeio será encaminhada pelo Campus proponente. 
 
Anexar: 

a) Parecer da Comissão Local pertinente à proposta, autorizando a mesma. 
b) Autorização do Coordenador do Curso. 
c) Plano de Ensino, no caso de proposta das Linhas A1, A2, A3 ou B1. 
d) Plano de Trabalho do(s) Bolsista(s). 

 
Jaguarão, 21 de maio de 2013. 

 
 

__________________________________ 



 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA  

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 
 

 

 

PLANO DE ENSINO  
 

Dados de Identificação 

 
Campus: Jaguarão 

Curso: Licenciatura em Letras - Espanhol 

Componente Curricular: Tecnologias da informação e da educação aplicada ao ensino 
da língua 

Código: JL0050 

Pré-requisito(s):  

Docente: Bárbara Regina Gonçalves Vaz - Cláudia Camerini Corrêa Pérez  Turma(s): 40 

Ano Letivo / Semestre:  2012/2 Turno: Tarde 

Carga Horária Total: 60 CH teórica: 30 CH Prática: 30 CH Não-Presencial:  

Existência de pré-
requisitos: 
(   ) Sim (x ) Não 

Componente(s) Curricular(es): 
 
 

 

Ementa 

As novas tecnologias da comunicação e informação e suas aplicações na educação, buscando identificar a relação 
comunicação e educação na sociedade contemporânea e a influência das novas tecnologias nos processos escolares. 

Objetivos 

Objetivo geral: Estudar os processos pedagógicos das tecnologias digitais e suas implicações/relações no que diz 
respeito ao ensino e aprendizagem escolar. 
 

Objetivos específicos:  

 Instrumentalizar os alunos no uso das TIC – Tecnologias de Informação e Comunicação para mediar suas 
atividades cotidianas, contribuindo à sua formação.  

 Provocar a produção de materiais educacionais digitais, observando o critério de acessibilidade (design 
universal). 

 

Metodologia de Ensino 

Aulas expositivo-dialogadas empregando slides em arquivos PowerPoint; debates, seminários para apresentação de 
trabalhos e estudos dirigidos em sala de aula. E aulas práticas no Laboratório de Informática 

Avaliação do Processo de Ensino e Aprendizagem 

A avaliação será contínua e considerará os seguintes critérios: 
 
Produção de um projeto envolvendo as tecnologias trabalhadas no contexto educacional – valor 5,0  
Entrega de um artigo – valor 5,0 
Atividade de Recuperação  
 

                                                 
P.S.: 02/02 – Feriado

 
N.

 
S.

 
dos

 
Navegantes

 
30/03-Feriado

 
sábado de

 
páscoa

 



 
 

Atividades de Recuperação Preventiva do Processo de Ensino e Aprendizagem 

Ao final da disciplina, será feita uma avaliação para a recuperação de notas e conteúdos para os alunos que, 
eventualmente, não alcançarem a nota mínima exigida para a aprovação. 
 

Conteúdo Programático e Cronograma 

Data Número Aula Assunto 

26/01/13 01, 02, 03, 04 
 

Apresentação do Plano de Ensino da disciplina, definição das datas e critérios de 
avaliação.  
Apresentação do vídeo “Função docente no século XXI – tecnologia e educação” 
Texto: “Diálogo entre cultura impressa e digital responde ao desafio da formação do 
leitor” (WANDELLI, 2011) 

09/02/13 05, 06, 07, 08 Texto: “Currículo, tecnologia e cultura digital: espaços e tempos de WEB 
Currículo”(ALMEIDA; SILVA, 2011) 
Navegação 

 Pesquisas de artigos e periódicos (Scielo, Anped, Capes); Lattes; Google 
Drive 

16/02/13 09, 10, 11, 12 Comunicação  

 Skype, VoIP, Videoconferências 

23/02/13 13, 14, 15, 16  Texto: “O vídeo na sala de aula” (MORAN, 1995) 
Som e Vídeo 

 Definição de projeto, 

 Roteiro 

 Seleção de equipamentos e locais,  

 Filmagem, 

 Edição de áudio e vídeo, 

 Ferramenta Movie Maker  e Audacity(som) 

01/03/13 17, 18, 19, 20 Produção de vídeo (aula prática) 

02/03/13 21, 22, 23, 24 Apresentação do vídeo 

09/03/13 25, 26, 27, 28 Slides interativos 

 Power Point 

 Prezi.com 

16/03/13 29, 30, 31, 32 Apresentação de trabalhos (slides interativos) 

23/03/13 33, 34, 35, 36 Texto: “Tecnologias na sala de aula” (MORAN, 2000) 
Texto: “Produção de materiais através de tecnologias digitais” (LEFFA, 2008) 
Recurso tecnológico para conteúdo hipermidiático 

06/04/13 37, 38, 39, 40 Objetos de aprendizagem 
Recurso tecnológico para criação de avatar para uso em acessibilidade 

12/04/13 41, 42 Produção de um recurso hipermidiático 

13/04/13 43, 44, 45, 46 Blogs (para uso como diário de bordo) 

20/04/13 47, 48, 49, 50 Projeto unindo vídeo, som e imagem (aula prática) 

27/04/13 51, 52, 53, 54 Projeto unindo vídeo, som e imagem (aula prática) 

04/05/13 55, 56, 57, 58 Apresentação de projeto 

11/05/13 59, 60, 61, 62 Apresentação de projeto 

18/05/13 63, 64, 65, 66 Atividades de recuperação 

Atendimento aos alunos 

Horário de atendimento (Profa. Bárbara): Todas quintas-feiras no turno da manhã. 

Projetos Interdisciplinares ou Extensão e/ou Pesquisa 



 
 

 
 

Visitas Técnicas 
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Data: 20 / 01 / 13. 

 

 

Docente Responsável: ____________________________________________. 

 


