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Resumo 

 

 O diálogo entre as Tecnologias da Informação e Comunicação e a docência no ensino 

superior anuncia-se como um desafio da contemporaneidade, diante de um cenário em que os 

estudantes, cada vez mais, fazem uso de ferramentas tecnológicas para o estabelecimento de 

relações sociais, de trabalho e de estudo, em diferentes instâncias.  

 O projeto LabTEAR tem como objetivo geral compreender o diferencial do uso das 

TICs para a gestão da aula universitária, e como objetivos específicos elaborar propostas 

pedagógicas para a utilização de TICs, em consonância com o Projeto Pedagógico 

Institucional e com os objetivos estratégicos da Universidade; aplicar as metodologias 

desenvolvidas no LabTEAR; sistematizar os fundamentos e operacionalização das 

metodologias produzidas no LabTEAR; analisar as repercussões do uso das metodologias no 

ensino e na aprendizagem. Fundamenta-se nos pressupostos da pedagogia relacional 

(BECKER, 2001), do educar pela pesquisa (DEMO, 2007) e nos princípios do Projeto 

Pedagógico Institucional. Trata-se de um projeto interdisciplinar que possibilita o 

desenvolvimento de diferentes investigações em várias áreas do conhecimento, envolvendo 

professores e alunos de diversas Faculdades.  

 Dentre as atividades que foram desenvolvidas pela bolsista até o momento, destacam-

se: estudo de textos e artigos sobre o uso das TICs na aula universitária; traduções de artigos 

em inglês sobre o uso das TICs e elaboração de resumos em português sobre os referidos 

artigos; pesquisa sobre os procedimentos didáticos “Peer instruction”, “Modelo cone de 

experiência”, “Modelo SAMR de Ruben Puentedura”, “Modelo TPACK” e elaboração de 

apresentações referentes a tais procedimentos para os professores que participam do projeto; 
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categorização dos dados coletados para traçar o perfil do aluno que participa do Projeto 

LabsMóveis; participação na elaboração de textos e artigos relacionados à pesquisa. 
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