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Justificativa 
 
Nos últimos anos, movimentos de mudanças trouxeram avanços e desafios para a 

implantação de políticas públicas de comunicação e educação que promovam os usos 
das mídias em contextos escolares e de políticas inclusivas e de combate ao racismo 
para promoção da igualdade étnico-racial. Nessa perspectiva, a III Conferência Mundial 
contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e Intolerância Correlata, realizada 
pela ONU em Durban/África do Sul, 2001, recomendou que as nações unidas 
promovessem a igualdade através de ações de acesso à educação – principalmente 
através do uso das novas tecnologias de informação e comunicação e da inclusão da 
história da contribuição das africanas, dos africanos e de seus descendentes no 
desenvolvimento mundial.  

É a partir dessa demanda e da trajetória de ensino, pesquisa e extensão, da 
proponente e dos demais integrantes, que optamos apresentar o Projeto Educomunicação 
Intercultural para Inclusão Social na área temática de políticas públicas para inovação e 
transferência de tecnologias e qualificação de processos educativos interculturais. 

Para objetivar essa proposta, elegemos o paradigma da educomunicação que 
coaduna com o contexto contemporâneo mutante de ampliação dos sentidos, dos tempos, 
dos espaços e dos/as sujeitos/as educativos/as, como já previa um provérbio Nigeriano 
"Para educar uma criança é preciso uma aldeia inteira". Trata-se do despertar de uma 
consciência individual e coletiva de que, em educação, todos possuem direitos, mas 
também responsabilidades.  

Além disso, nosso lugar de fala, de atuação e intervenção é de profundo respeito a 
diversidade como um valor superior para a vida, bem como de respeito as culturas de 
matriz africana. Cultura essa que comporta linguagens, artefatos, estilos, ideias e valores, 
seja estas de invenções artísticas, técnicas ou científicas; sejam elas criações eruditas ou 
populares. Seguindo essa perspectiva, o projeto proposto se pauta em valores e 
princípios como equilíbrio, harmonia e ética para convergir na diversidade com todos os 
participantes; solidariedade e autonomia, como valores centrais da democracia e da 
cidadania; participação, inovação e foco no processo colaborativo e criativo como 
princípios da educomunicação. 

O Artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos estabelece que “Todo 
ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão; esse direito inclui a liberdade 
de opinar livremente e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por 
quaisquer meios, independentemente de fronteiras”. Esse direito é legitimado pela 
Declaração de Grünwald (1982), está na base de muitas das Metas de Desenvolvimento 
do Milênio, bem como na Proclamação de Alexandria de 2005. Essa última reconhece a 
centralidade de uma Alfabetização Midiática e Informacional no processo da educação 
continuada, uma vez que “empodera as pessoas de todos os estilos de vida a procurar, 
avaliar, usar e criar a informação de forma efetiva para atingirem suas metas pessoais, 
sociais, ocupacionais e educacionais.” Declara ainda que “Trata-se de um direito humano 
básico em um mundo digital que promove a inclusão social em todas as nações.” 

Além desses direitos assegurados, o avanço midiático e tecnológico (TIC), o papel 
que desempenham em nossa vida pessoal, educacional,econômica, política e social 
tornam imperativo que o desenvolvimento de habilidades e competências seja vista como 
um elemento vital para o empoderamento das pessoas.  Assim, novas formas de 
competências (conhecimentos, habilidades e atitudes) são necessárias para que as 
pessoas efetivamente participem e avancem por todos os estágios da vida nas 
sociedades da informação e do conhecimento local e global.  
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Nesse contexto, é insuficiente as pessoas aprenderem a ler, escrever e fazer 
cálculos aritméticos,precisam entender as funções das mídias e de outros provedores de 
informação para buscar, avaliar, usar e criar informações a fim de atingir suas metas 
pessoais, educacionais, sociais e profissionais. Devem ainda adquirir as habilidades 
básicas do pensamento crítico e da capacidade analítica, usando-as para sua 
autoexpressão com o objetivo de tornarem-se independentes como leitores, produtores, 
cidadãos bem informados e profissionais, e de participarem dos processos democráticos 
de suas sociedades. (Relatório do Fórum Nacional sobre Alfabetização Informacional, 
2005).  

O projeto aqui proposto possibilitará o desenvolvimento de habilidades e 
competências necessárias para conquistar e usufruir desse direito em todas as 
dimensões de suas vidas, a começar pelo ambiente de ensino formal. Trabalha-se numa 
perspectiva de coexistência entre as mídias impressas, audiovisuaus, a internet, os 
telefones celulares etc. que permitem que os conteúdos circulem por meio de diversas 
plataformas, ampliando o acesso à informação e criando uma cultura participativa na qual 
os cidadãos não apenas adquirem informações, mas participam ativamente de sua 
produção e distribuição. Assim, desde a escola, vão construindo uma responsabilidade 
cívica e cidadã defendendo um ambiente com mídias livres, independentes e pluralistas. 

Por fim, salientamos que ao final do período desse Edital (Abdias Nascimento), 
daremos continuidade a essa cooperação, ampliando o Projeto proposto que segue o 
principio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão com desenvolvimento 
tecnológico e inovação. Isso porque temos a convicção que numa visão prospectiva, a 
aprendizagem das competências educomunicativas e tecnológicas aqui propostas, 
constitui uma necessidade pedagógica, cultural, política, econômica e social de suma 
importância para o desenvolvimento do pais e sua ligação em rede com os demais de 
língua portuguesa, facilitando o diálogo intercultural e a compreensão mútua. 
 
 
Fundamentação Teórica      
 

A redemocratização nacional - após um longo período de Regime Militar (1964-
1985) cerceador da vida social, econômica e política dos brasileiros e das brasileiras - foi 
marcada por demandas por mais respeito às diversidades e pela implantação de políticas 
públicas que promovessem o desenvolvimento tecnológico também em contextos 
escolares. No entanto, nem sempre existiu a compreensão de que “a educação é 
comunicação, é diálogo”. Que a educação “não é a transferência de saber, mas um 
encontro de sujeitos interlocutores que buscam a significação dos significados”. (FREIRE, 
1975, p. 69). 

Nesse contexto, surge o conceito de educomunicação entendido prática interativa, 
dialógica e participativa. Segundo Ismar Soares (s/d, p. 7-8), a educomunicação se 
articula nas seguintes áreas de intervenção social: 1) educação para a comunicação; 2) 
mediação tecnológica na educação; 3) gestão comunicativa; 4) reflexão epistemológica; e 
5) expressão comunicativa através das artes. Assim, o paradigma da educomunicação 
como processo aberto, criativo e participativo remete a ideia de “educação como prática 
de liberdade”, defendida por Freire (1999), ou ainda segundo Kaplun (1996), uma 
educação que transforma e que promove o sujeito socialmente e politicamente.  

Dialoga igualmente com a perspectiva de Mandella (2013), o qual via a educação 
como “instrumento de libertação”, pela qual “os jovens são capazes, quando motivados, 
de derrubar as torres da opressão e levantar as bandeiras da liberdade”. Incansável na 
luta a favor dos Direitos Humanos, Mandella usou o direito a comunicação para atuar 
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como “advogado da educação” e como tal desafiou: “ninguém pode se sentir satisfeito 
enquanto ainda houver crianças, milhões de crianças, que não recebem uma educação 
que lhes ofereça dignidade e o direito de viver suas vidas completamente”. O projeto aqui 
proposto se integra a essa insatisfação do maior líder político da atualidade e a sua 
crença que “não está além do nosso poder a criação de um mundo no qual crianças 
tenham acesso a uma boa educação. Os que não acreditam nisso têm imaginação 
pequena” (MANDELLA, 2013). 

Assim, optou-se pela Educomunicação, pois é um meio de exercitar a cidadania, 
promover a participação de jovens, instigar a imaginação e a capacidade política e, além 
disso, possibilita a tomada de consciência dos sujeitos envolvidos no processo de temas 
sociais, direitos e deveres que dizem respeito ao seu cotidiano. O jovem aprende a 
conhecer, admirar e recriar sua cultura, reinventando sua própria realidade. Os jovens 
poderão também se apoderar das novas tecnologias e dos recursos da comunicação para 
depois junto a suas comunidades serem eles também educomunicadores (Soares, 2002). 

A Educomunicação se caracteriza por ser mais do que um campo de conhecimento 
que utiliza as TICs, mas também um espaço de interação multi\intercultural e de 
entendimento, discursivo: “Trata-se, portanto, de um campo de ação política, entendida 
como o lugar de encontro e debate da diversidade de posturas, das diferenças e 
semelhanças, das aproximações e distanciamentos” (Soares, 2009, p.3).  

A Educomunicação se objetiva como um conjunto de ações destinadas a ampliar o 
coeficiente comunicativo das ações educativas, por meio da ampliação das habilidades de 
expressão e comunicação, construindo ecossistemas comunicativos (Joanirse, 2009). O 
processo e a ação comunicativa envolvida são mais importantes que os produtos 
resultantes das atividades. Questionamentos e proposições estimulam novas posturas e 
novos discursos, carregados de novos significados como reflexos de autonomia no 
pensar. Assim, cada um vai compreendendo que “[...] basta mudar de ponto que 
inevitavelmente muda a vista [ e ] cada um vai percebendo o como e o quanto verdades 
são construídas” (Soares, 2009, p. 8). 

Portanto, nesse contexto, a interaçao entre diferentes atores e instituiçoes sociais,a 
relação entre comunicação e educação (Educomunicação) é um tema de relevância 
social, pois é um espaço de troca de saberes e de ação entre o campo da educação e da 
comunicação. Pode despertar no sujeito a leitura do mundo na medida em que faz da 
educação um ato de aproximação com os fatos do cotidiano representados pela mídia. 

A Educação é compreendida como um processo de construção da consciência 
crítica, e a mídia e as TIC como um canal capaz de despertar a criticidade nos jovens. 
Criticidade no pensar e no agir, de tal modo que ao posicionar-se como sujeito, o jovem 
age de forma a “assumir-se como ser social e histórico, como ser pensante, comunicante, 
transformador, criador, realizador de sonhos, capaz de ter raiva porque capaz de amar” 
(Freire,1996, p. 46). Ou ainda segundo Martín-Barbero, se tornam “capazes de pensar 
com a própria cabeça e de participar ativamente na construção de uma sociedade justa e 
democrática” (Martin Barbero, 2003, p.13). Nessa perspectiva “ensinar não é transferir 
conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção” 
(Freire, 1996: 25). 

O Programa aqui proposto objetiva criar essas possibilidades por meio de formação 
teórico-pratica e pesquisa desenvolvida de forma cooperativa.  Essa condição á 
participação como processo formativo nos remete a tendência contemporânea de 
produção colaborativa.  

Portanto, julga-se pertinente o uso dessa base teorica que aproxima o campo da 
comunicação e da educação, uma vez que trata-se de um programa que possui uma 
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proposta pedagógica que utiliza as mídias e as TIC a serviço de uma educação cidadã e 
inclusiva.  

Nesse sentido, no decorrer dos anos, o Brasil passou a ser reconhecido 
internacionalmente por ter boas práticas de promoção da igualdade racial, influenciando a 
agenda mundial principalmente após a implementação de ações afirmativas no governo 
do presidente Luiz Inácio da Silva e da presidenta Dilma Rousseff. Desde então, foram 
instituídos vários canais de diálogos entre o Estado e os movimentos sociais, através de 
Conferências e de Conselhos de direitos; formulação de Planos e Políticas públicas 
específicas para as populações negras, indígenas e ciganas, principalmente; do 
desenvolvimento de ações coordenadas com órgãos públicos criados especificamente 
para a promoção da igualdade racial, em âmbito municipal, regional, estadual e nacional. 

Nessa perspectiva, os resultados da pesquisa podem contribuir para a emergência 
de novas investigações revestidas de interesses sociais. Podem incitar novas descobertas 
complementar, novas observações, integrando novos conhecimentos. Podem subsidiar 
avaliações e eventuais redefinições nas políticas públicas de comunicação nas escolas e 
de políticas de enfrentamento às desigualdades étnico-raciais para a promoção da 
cidadania. Podem gerar informações que revigorem o currículo dos cursos de Educação, 
Comunicação e Educomunicação.  
 
Objetivos Gerais 
 
Promover a análise, o uso critico e o desenvolvimento inovador de dispositivos midiáticos 
e tecnológicos abertos e pluralistas, seguindo o paradigma educomunicativo de formação 
de multiplicadores que compreendam a importância dos mesmos para o ensino 
intercultural e inclusivo, bem como para a sociedade em geral. 
 
Analisar os usos e apropriações das mídias e das TIC nas praticas interculturais dos 
participantes, gerando subsídios para a elaboração e o monitoramento de políticas 
públicas voltadas à qualificação do ensino intercultural e a inclusão tecnológica. 
 
 
Objetivos Específicos  
 
Explorar as potencialidades colaborativas e de convergência dos dispositivos midiaticos e 
tecnológicos na produção de narrativas multimídias e digitais, relacionando questões 
interculturais locais e globais, via conectividade em rede. 
 

     Fomentar trocas de experiências educomunicativas, no ensino, pesquisa em rede, de 
forma a garantir a transversalidade entre a cultura brasileira e africana, potencializada 
pelos dispositivos midiaticos e tecnológicos; 
 
Agenciar reflexões em torno das práticas pedagógicas desenvolvidas no campo das 
mídias e TIC a partir de contribuições da Educomunicação e da Arte Locativa, 
estimulando práticas, inovadoras, inclusivas e interculturais. 
 

Metodologias de ensino, desenvolvimento e pesquisa para ações conjuntas 
Participação de todos os integrantes presencial e EAD via ambiente moodle. 
 
Abordagens pedagógicas e estratégias de aprendizagem (UNESCO, 2013): 
2015 – 1º. Semestre 
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1. Abordagem investigativa. É centrada no estudante que busca questionar aspectos 
relacionados às mídias e as TIC na sociedade contemporânea. Possibilita que os 
participantes assimilem novos conhecimentos e habilidades por meio dos seguintes 
estágios de investigação: identificação da questão; reconhecimento das atitudes e das 
crenças subjacentes: clarificação dos fatos e princípios que estão por trás da questão: 
localização, organização e análise de evidências; e a tomada de decisão e a 
reconsideração das consequências e dos resultados de cada fase.  
 
Atividades: explorar os retratos de gênero e raça por meio da análise da mídia; explorar a 
questão da privacidade e as mídias por meio de análises de fontes primárias e 
secundárias; explorar o fenômeno do cyber-bullyingpor meio da pesquisa etnográfica. 
 
2. Aprendizagem baseada em problemas (ABP). Desenvolve simultaneamente as bases 
de conhecimentos, as habilidades interdisciplinares, o pensamento crítico e as estratégias 
de solução de problemas. É um método de aprendizagem estruturado e cooperativo, que 
visa a aprimorar o conhecimento individual e coletivo, engajando os estudantes na 
investigação crítica aprofundada de problemas verídicos.  
 
Atividade: Escolha livre de um problema real que envolva interculturalidade e ou exclusão 
e desigualdade social. Os objetivos de aprendizagem, as questões, os métodos de 
investigação e os resultados são administrados pelos participantes. 
 
3. Investigação científica. Utiliza-se de uma série de técnicas para explorar o mundo 
natural e propor explicações com base nas evidências encontradas. O processo de 
envolve atividades como: observação; elaboração de perguntas; revisão do conhecimento 
já existente; planejamento de investigações; revisão dos conhecimentos anteriores à luz 
das evidências experimentais; utilização de ferramentas para reunir, analisar e interpretar 
dados; proposição de explicações; e comunicação de resultados.  
 
Atividade: investigação do impacto da violência na mídia e a investigação dos papéis das 
comunidades online. 
 
4. Estudo de caso. Envolve o estudo aprofundado de um único evento ou situação. Os 
estudantes podem usar fatos verídicos transmitidos pela mídia e pela internet para avaliar 
como o conhecimento teórico pode ser aplicado a casos reais. Ela proporciona uma 
maneira sistemática de olhar para eventos, coletar dados, analisar informações e reportar 
os resultados que, à sua vez, sustentam a aprendizagem investigativa entre os 
alunos.Esses desenvolvem uma compreensão racional de por que os eventos e as 
situações acontecem da forma como acontecem.  
 
Atividades: realizar um estudo de caso de uma estratégia de campanha de comunicação 
e lançar um filme ou outro produto de mídia de amplo alcance. 
 
5. Aprendizagem colaborativa. Refere-se à abordagem instrutiva que estimula estudantes 
a trabalharem conjuntamente para atingir metas compartilhadas. Pode incluir desde um 
simples trabalho em dupla até modalidades mais complexas, como a aprendizagem de 
projetos, a técnicajigsaw de Eliot Aronson, o questionamento entre os pares e o ensino 
recíproco, todos visando a produzir ganhos de aprendizagem, como o desenvolvimento 
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da compreensão conceitual e do pensamento complexo, de melhores habilidades 
interpessoais, de atitudes mais positivas dos estudantes em relação às escolas e a si 
mesmos e da habilidade de lidar com a heterogeneidade acadêmica nas salas de aula, 
tendo em vista que já houve a plena superação das habilidades básicas. Este é um 
método apropriado na aprendizagem e no ensino da educação midiática, pois requer o 
compartilhamento de ideias e a aprendizagem entre os pares. 
 
Atividade: trabalho compartilhado em um espaço wiki. 
 
Atividades conjuntas e metodologias de ensino, desenvolvimento e pesquisa  
Participação de todos os integrantes presencial e EAD via ambiente moodle. 
2015 – 2º. Semestre 
 
6. Análise de textos. Os estudantes aprendem a realizar a análise de textos por meio da 
identificação dos códigos e das convenções de diversos gêneros de mídia. A análise 
semiótica visa a aumentar a compreensão dos conceitos principais. Portanto, os 
estudantes aprendem a identificar como os códigos e as convenções de linguagem são 
usados para criar tipos específicos de representações que terão apelo a certos públicos. 
Ensina-se os estudantes a identificar os códigos técnicos, simbólicos e narrativos de 
qualquer texto de mídia. Sempre que possível, esse tipo de análise de texto ocorre dentro 
de contextos significativos, em vez de ser meramente um exercício acadêmico para seus 
próprios fins. 
 
Atividade: pedir-se-á aos participantes que selecionem um texto de mídia que seja do seu 
interesse. Pode ser um artigo da mídia, um vídeo doYouTube ou um videoclipe de uma 
fonte de notícias online. Em seguida, os alunos formam grupos e analisam o público, o 
propósito, o autor, as características técnicas/textuais e o contexto.   
 
7. Análise de contexto. Os estudantes aprendem a realizar análises básicas de contexto, 
particularmente em relação aos conceitos centrais de instituições e tecnologias, mas 
também em relação a uma série de abordagens teóricas. 
 
Atividades: análises de contexto que incluem a aprendizagem de temas, como sistemas 
de classificação de filmes, programas de televisão e videogames populares em seu país; 
e formas como a propriedade e a concentração das mídias estão relacionadas às 
questões da democracia e da liberdade de expressão. 
 
8. Traduções. Esta abordagem pedagógica pode assumir diferentes formas e pode ser 
usada em uma série de ambientes ligados à mídia. Os exercícios de tradução têm como 
objetivo testar o potencial e os limites de cada linguagem. Ao transformar uma reportagem 
escrita em uma nota radiofônica ou em uma história em quadrinhos, por exemplo, os 
estudantes têm a oportunidade de conhecer melhor as relações entre linguagem e 
representação, e as mudanças que ocorrem quando um conteúdo é tratado em mídias 
diferentes e em gêneros diferentes.  
 
Atividades: Sugere-se que os estudantes pegar um conto de fadas para convertê-lo em 
um roteiro de imagens para ser filmado. Ou podem coletar diversos materiais visuais já 
existentes relacionados à vida de uma pessoa e usá-los como o ponto de partida no 
planejamento e na realização de um breve documentário sobre essa pessoa. 
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9. Simulações. São frequentemente usadas como uma estratégia de aprendizagem onde 
os professores podem usar simulações para demonstrar aos alunos como a o processo 
de produção e aprendizagem midiática é feita.  
 
Atividades: Simular situações em que os estudantes assumem os papéis de uma equipe 
de produção de um documentário realizando um programa de televisão direcionado ao 
público jovem; ou de jornalistas do rádio ou da internet entrevistando um professor de 
mídia para a criação de um registro digital; ou ainda de uma equipe de marketing de uma 
universidade realizando um vídeo promocional para possíveis alunos interessados em 
entrar na vida universitária.  
 
10. Produção. Esta abordagem implica a aprendizagem pela prática, que é um importante 
aspecto da assimilação de conhecimentos. A produção de conteúdos sobre mídia e TICs 
oferece aos estudantes a oportunidade de realizarem uma imersão na aprendizagem por 
meio da exploração e da ação.  
 
Atividades: Produção de textos de mídia e na internet (arquivos de áudio, vídeo, 
impressos, digitais), para explorar sua criatividade e de expressar-se com suas próprias 
vozes, ideias e perspectivas.  
Criação de um programa de rádio ou de TV, de caráter educativo, que não exista na 
grade de programação das emissoras locais. Pensar o perfil do público-alvo, horário de 
exibição, duração, gênero,plot, vinheta de abertura e de encerramento, atribuição de 
tarefas e critériosde avaliação que estimulem os participantes a pensar em que medida o 
resultado final atingiu os objetivos iniciais e se as etapas do processo de produção 
facilitaram ou dificultaram a realização dos objetivos. Podem também usar programas 
como oiMovie ou o Moviemaker para realizar uma reportagem digital de um minuto sobre 
uma questão ambiental ou qualquer outro tema de interesse.  
 
PLANO DE MISSÕES DE TRABALHO\AÇÕES CONJUNTAS\CRONOGRAMA  
FORMAÇÃO E PESQUISA 
 
1ª. Missão de Trabalho Prevista Brasil-Moçambique  
 

Sentido: Brasil – Exterior 

Nome do Pesquisador Doutor Período  

Rosane Rosa 10 dias no 2º. Sem de 2016 

  

 
Descrição das Atividades Previstas  
 

A missão de trabalho aqui proposta foi organizada em cinco módulos. 
 
As estratégias utilizadas para desenvolvimento das atividades contemplam as abordagens 
pedagógicas sugeridas pela UNESCO (2013): Abordagem/aprendizagem investigativa;  
Aprendizagem baseada em problemas; Investigação científica; Estudo de caso;  
Aprendizagem colaborativa; Análise de textos; Análise de contexto;  Traduções;  
Simulações; Produção. 
 
1.Compreensão das políticas nacionais de educação e instrumentos internacionais 
relacionados às liberdades de expressão e de informação e suas intersecções com as 
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políticas de inclusão e letramento midiático, informacional e tecnológico. 
Discussão das políticas e da visão da alfabetização midiática e informacional e suas 
implicações para a educação em geral e a formação de professores em particular.  
 
Essa discussão conduzirá a uma análise da política, da visão e de como ambas 
relacionam- se com a formação educomunicativa de professores e estudantes. 
 
A discussão chamará atenção para o papel dos professores na promoção de sociedades 
democráticas e midiatizadas. 
 
Questões que nortearão a discussão, mas também a pesquisa: 
 
Em que medida as políticas nacionais conjecturam com os padrões internacionais de 
melhores práticas educativas por meio do uso das mídias e das TIC?  
 
Como e em que aspectos podem ser atualizadas?  
 
De que forma os professores podem contribuir com esse processo? 
 
2. Compreensão da Deontologia das Mídias  
Processo de Produção, Edição e Publicização  
Papel formativo, educativo e democrático das mídias e da informação na democracia 
Série de estratégias para interpretação das narrativas textuais e imagéticas (concluir, 
generalizar, sintetizar, comparar, contextualizar, desconstruir...) 
Exercícios práticos de simulações formando equipe de produção de reportagem de radio, 
tv ou internet sobre uma temática direcionada ao público infanto-juvenil.  
Avaliação crítica da mídia 
Análise comparativa de informações de diferentes fontes a partir de uma serie de critérios: 
contexto, clareza, precisão, eficácia, tendência, relevância, confiabilidade, validade) 
Representações e abordagens da diversidade e pluralidade em diferentes sistemas de 
mídia e gêneros 
Explorar as narrativas textuais e imagéticas de gênero, raça e aa questão da privacidade.  
 
Aplicação educativa de tradicionais e novos formatos de mídias 
Banco Internacional de Objetos Educacionais - MEC 
Estudos de Casos de experiências brasileiras (casa de Olinda, EDUCOM UFSM, ECA 
USP)  
e africanas 
Explorar o fenômeno do bullying, especialmente entre os jovens, nas noticias nacionais e 
internacionais, na realidade escolar local e na rede (cyberbullyng) 
 
Aprendizagem Prática e gestão das competências adquiridas 
Selecionar, adaptar, produzir, desenvolver e aplicar conteúdos e produtos de 
alfabetização midiática para um conjunto de objetivos e necessidades de aprendizagem 
dos alunos. 
Criação de experiências de aprendizagem que possam ser significativas para formação 
dos alunos no papel de cidadãos 
Ex. Uso do Programa iMovie ou o Moviemaker para realizar uma reportagem digital sobre 
algum tema de interesse como educação intercultural 
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2º. Missão de Trabalho Previstas Brasil-Moçambique  
 

Sentido: Brasil – Exterior 

Nome do Pesquisador Doutor Período  

Andréia Machado Oliveira 10 dias no 1º. Sem de 2017 

  

 
Descrição das Atividades Previstas  
 

. 
- Encontros de formação presenciais na busca de reflexão sobre projetos interdisciplinares 
envolvendo as TIC a partir de contribuições do campo da Educomunicação e Artes 
Locativas. Esses encontros serão compostos de apresentação de materiais realizados em 
momentos anteriores por parte da coordenadora, docentes e alunos; orientação quanto ao 
uso de dispositivos tecnológicos digitais como os dispositivos móveis para construção de 
narrativas digitais; e de questionamentos e depoimentos por parte público participante. 
- Realização de Workshops presenciais com o uso do Moodle, ferramentas web e uso de 
dispositivos móveis a fim de se apropriarem do conhecimento tecnológico e aplicá-lo em 
sala de aula. Os workshops previstos a serem desenvolvidos, constam no “O uso de 
dispositivos móveis em projetos de Realidade Aumentada”. Tais materiais estarão 
disponíveis no Moodle, com acesso para os estudantes brasileiros e estrangeiros a fim de 
promover intercambio entre as instituições. Os bolsistas brasileiros do projeto atuarão 
como tutores dos workshops no ambiente Moodle/UFSM. 
- A partir dos encontros presenciais e dos workshops, serão elaboradas questões para um 
instrumento (questionário) online que será disponibilizado pelo ambiente Moodle. A 
coordenadora e os participantes das ações irão aplicar os questionários online e 
acompanhar os relatos quanto as suas propostas de sala de aula, e dúvidas que puderem 
ser saneadas sobres os projetos. 
- Análise dos dados e escrita de artigos científicos para apresentação em congressos 
nacionais e internacionais e submissão para publicação em revista acadêmicas Qualis e 
journals. 
 

 
Missão de Trabalho  
 

Sentido: Moçambique - Brasil  

 Docente  Coordenador 
 

Período 

 Felisberto Felix Singo 
 

10 dias no segundo semestre 
de 2017 

 
Formação nas áreas de: 
- Informática Educativa 
-Concepção e Design Multimedia  
-Interfaces Digitais em Educação, Arte, Linguagem e Cognição 
 
 



COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR - CAPES 

COORDENAÇÃO GERAL DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL - CGCI 

SETOR BANCÁRIO NORTE – QUADRA 2 – LOTE 06 – BLOCO L – 2º ANDAR 

CEP: 70.040-020 – BRASÍLIA. DF 

 

 

Missão de Estudos   
 

Sentido: Brasil – Moçambique  

5 
2 

Estudantes de graduação 
Pos-graduandos – doutorandos 
 
 

Janeiro a dezembro de 2016 

5 
2 

Estudantes de graduação 
Pos-graduandos – doutorandos 
 

Janeiro a dezembro de 2017 

Manifestamos interesse e disponibilidade em dar continuidade em 2018 com atividades 
conjuntas de ensino, desenvolvimento e pesquisa, ampliando o numero de participantes. 

 
RESULTADOS ESPERADOS 
A partir das estratégias propostas pretende-se alcançar um efeito multiplicador: os 
professores alfabetizados criticamente em conhecimentos e competências midiáticas e 
informacionais estarão habilitados a fazer mudanças em suas práticas pedagógicas e a 
empoderar os alunos para uma aprendizagem mais criativa, prazerosa, contínua, 
autônoma, mas também colaborativa. Esse processo de formação de multiplicadores, 
protagonistas, autores, carrega um forte potencial emancipatório, por isso fomentará 
mudanças na lógica do sistema, da gestão, das políticas e das relações educativas.  
 
Em decorrência, provocará mudanças nos diversos espaços físicos e virtuais de 
sociabilidade onde os sujeitos participantes estão inseridos, ou seja, ambos, professores 
e alunos, assumirão o papel social dialógico de educadores-educandos, pois inseridos 
“glocalmente” estarão aptos a promover a cidadania comunicativa para aprimoramento da 
democracia participativa por meio do uso e desenvolvimento de mídias livres, 
independentes e pluralistas, bem como de dispositivos móveis e sistemas abertos de 
informação. 
 
Espera-se investigar as potencialidades dos dispositivos midiáticos e tecnológicos, 
produzindo recursos educacionais abertos e explorando questões locais e globais via 
conectividade em rede, bem como conceber e realizar uma avaliação atitudinal das 
mudanças produzidas. 
 
Enfim, espera-se contribuir para a inclusão tecnológica, científica e social dos e nos 
países africanos, bem como visa-se contribuir com as pesquisas desenvolvidas no campo 
da Educomunicação e Arte Locativa para o ensino das Tecnologias de Informação e 
Comunicação em práticas pedagógicas; e posteriormente, verificar, via questionários 
online, como essas contribuições teóricas-práticas modificaram, ou não, alguns aspectos 
da prática das TIC na educação. Esses  resultados serão analisados e apresentados em 
eventos científicos, bem como divulgados em artigos científicos. Ainda, espera-se 
contribuir para a produção de conhecimento que envolva pesquisa, ensino e extensão e 
que repercuta no desenvolvimento dos próprios participantes na realização desse projeto. 
 
Esperamos também poder: 
 
Incentivar no ensino das mídias e das TIC os processos interativos e o uso de linguagens 
híbridas hipermídias e hipertextuais a partir da capacitação e qualificação midiática e 
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tecnológica no uso de dispositivos móveis e fixos, visando contribuir com o 
desenvolvimento de uma            educação mais cívica, inclusiva, inovadora e qualificada. 
 
Contribuir no desenvolvimento de habilidades que permitam aos participantes integrar a 
alfabetização midiática, informacional e tecnológica às suas práticas de sala de aula de 
uma maneira que valorize o pluralismo e facilite o diálogo intercultural. 
 
Critérios de seleção de bolsistas 

 
Dos requisitos do bolsista para graduação sanduíche:  

 
a) ser brasileiro;  
b) apresentar autodeclaração, se aplicável, como enquadrado no público de pretos, 
pardos, indígenas e pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 
altas habilidades/superdotação, conforme dispõe a Portaria MEC nº 1.129, de 17 de 
novembro de 2013. No caso de pessoa com deficiência, indicar ainda suas necessidades 
de acessibilidade, se houver; c) estar devidamente matriculado em curso de graduação 
em IES brasileira;  
d) o candidato deverá obrigatoriamente ter obtido nota no Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) igual ou superior a 500 pontos, em exames realizados a partir de 2009. 
Caso o candidato tenha realizado mais de um exame durante este período será 
considerado o de maior pontuação, segundo informação prestada pelo Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP;  
e) apresentar carta de aceite da IES estrangeira indicando período de estudo;  
f) os candidatos selecionados e indicados devem ter integralizado no mínimo 20% e no 
máximo 90% do currículo previsto para seu curso, no momento previsto para o início da 
missão de estudos, apresentando carta de aceite da IES estrangeira indicando período de 
estudo. O retorno ao Brasil deve ocorrer com pelo menos 1 (um) semestre letivo de 
antecedência ao prazo regulamentar de conclusão da graduação;  
g) é vedado o acúmulo de bolsas com outras concedidas pela CAPES ou por quaisquer 
agências nacionais, salvo se norma superveniente dispuser em contrário;  
h) requisitos adicionais poderão ser definidos a critério da SECADI e da CAPES; 
i) os integrantes do NEAB, da Comissão de Ações Afirmativas, Observatório AFIRMA 
para ações afirmativas, todas da UFSM integrarão a Comissão responsável pelo processo 
seletivo dos bolsistas. 
 
Dos requisitos do candidato para doutorado sanduíche: 
 
a) ser brasileiro nato, naturalizado ou portador de visto permanente;  
b) apresentar autodeclaração, se aplicável, como enquadrado no público de pretos, 
pardos, indígenas e pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 
altas habilidades/superdotação, conforme dispõe a Portaria MEC nº 1.129, de 17 de 
novembro de 2013. No caso de pessoa com deficiência, indicar ainda suas necessidades 
de acessibilidade, se houver;  
c) estar regularmente matriculado em curso de doutorado no Brasil, recomendado pela 
CAPES;  
d) ter obtido o número mínimo de créditos exigidos pelo programa de pós-graduação para 
a realização do doutorado sanduíche no exterior;  
e) apresentar carta de aceite de IES estrangeira indicando período de estudo;  
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f) não ter usufruído, anteriormente, de outra bolsa de estágio de doutorando (doutorado-
sanduíche) ou doutorado pleno no exterior; e  
g) não é permitido o acúmulo de bolsas de mesma modalidade concedidas pela CAPES 
ou por quaisquer agências nacionais, salvo se norma superveniente dispuser em 
contrário. 
h) os integrantes do NEAB, da Comissão de Ações Afirmativas, Observatório AFIRMA 
para ações afirmativas, todas da UFSM integrarão a Comissão responsável pelo processo 
seletivo dos bolsistas. 
 
 
Infraestrutura Disponível\Contrapartida da UFSM  
 
O projeto contará com a estrutura laboratorial de suporte didático e de pesquisa do 
Departamento de Ciências da Comunicação – CCSH da UFSM.  
 
Abaixo, encontram-se descritos : 
 
Laboratório Edumix .  
Destina-se a atividades de ensino, pesquisa e extensão voltado a área de Recursos 
Educacionais Abertos - REA 

"Os REA são materiais de ensino, aprendizado e pesquisa em qualquer suporte ou mídia 
que estão sob domínio público ou são licenciados de maneira aberta, permitindo que 
sejam acessados, utilizados, adaptados e redistribuídos por terceiros. O uso de formatos 
técnicos abertos facilita o acesso e reúso potencial dos recursos. Os REA podem incluir 
cursos completos, partes de cursos, módulos, guias para estudantes, anotações, livros 
didáticos, artigos de pesquisa, vídeos, instrumentos de avaliação, recursos interativos 
como simulações e jogos de interpretação, bancos de dados, software, aplicativos 
(incluindo versões para dispositivos móveis) e qualquer outro recurso educacional de 
utilidade. O movimento REA não é sinônimo de aprendizado on-line, EaD ou educação 
por meio de dispositivos móveis. Muitos REA – mesmo que possam ser compartilhados 
por meio de formatos digitais – também podem ser impressos." (unesco) 

 
Esta Localizado no Prédio 67 sl 1214 
Equipamentos disponíveis: 5 computadores, 15 tabletes, 5 gravadores, 1 projetor 
multimídia, 2 câmeras fotográficas e 1 de filmagem. 
Mobiliário: 4 mesas, 6 cadeiras, 1 balcão, 3 armários,1 frigobar, 1 cafereita 
 
Complexo de Pesquisa e Produção Eletrônica “Estudio 21” 
Este complexo abriga laboratórios de pesquisa e produção eletrônica, especializado em 
conteúdos digitais audiovisuais e sonoros e está assim distribuído:  
Localização: prédio 21 – Departamento de Ciências da Comunicação  
Dimensão: salão de 270m² 
 
Espaços físicos: 
Sala 5140 – Recepção 
Sala 5140 A – sala de espera 
Sala 5140 B – estúdio de vídeo 
Sala 5140 C – estúdio de áudio 
Sala 5140 D – camarim 
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Sala 5140 E – switcher 
Sala 5140 – Almoxarifado 
Sala 5141 – sala de reuniões 
Sala 5141 A – edição com 6 ilhas de edição 
Sala 5141 B – sala para servidores 
Sala 5141 C – sala para servidores 
Sala 5136 – sala de estudos e ensaios em produção eletrônica 
 
 
Mobiliário nos espaços de pesquisa e produção audiovisual: 
20 cadeiras estofadas 
01 mesa de reunião 
06 escrivaninhas 
01 estante em aço 
01 rack de edição 
01 balcão mesa para telejornal 
2 estações de edição para 2 ilhas cada. 
01 fundo infinito verde para estúdio de audiovisual 
05 grandes Panos de fundo para estúdio 
01 sala de aula – 4 bancadas, rede lógica, 40 cadeiras. 
 
Mobiliário no espaço de produção sonora: 
1 mesa para 5 pessoas 
2 escrivaninhas para computador 
8 cadeiras  
 
Mobiliário no espaço de estudos e ensaios em produção eletrônica. 
30 cadeiras 
15 computadores 
4 bancadas para computadores 
 
 
LABORATORIO DE PRODUÇÃO EDITORIAL – LAPPE 

O Laboratório de Pesquisa, Ensino e Extensão em Produção Editorial, o LAPPE, 
apresenta em caráter patrimonial os seguintes itens: 

Eletrônicos 
Duas impressoras em estado regular. A HP CP 5525 para impressões COLOR A3, A4 
e A5 em funcionamento, e a RICOH SP 6330N para impressões P&B em A3 que 
necessita de cabo USB para ativação. 
Vinte e seis computadores tipo CPU, dentre estes, 05 da marca LENOVO com 
processadores Core2Duo, e 21 da marca HP com processadores I5. Todos com 4 
Gigabytes de memória RAM e acesso a internet. Instalados e em funcionamento com 
devidos periféricos (mouses, teclados e monitores). 
Três computadores tipo MAC, dois com processadores Core2duo e um I5. Todos com 
4 Gigabytes de Memória RAM e acesso a internet via-wireless. Dois em estado 
razoável e um desativado, à espera de manutenção de hardware. 
Uma TV LG de 42 polegadas FULL HD, com entradas HDMI, USB, AV e VIDEO 
COMPONENTE. 
Um HOME THEATER com DVD PLAYER. 
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Um PROJETOR / DATA SHOW marca EPSON e acompanha quadro branco para 
projeção, ambos devidamente instalados e em estado funcional. 
Uma Máquina fotográfica digital Fujifilm. 
Dois SWITCH  HUB para internet marca D-Link DES-3028. 
Um Ar Condicionado Split 22.000 btu’s instalado e em estado funcional. 
Um Ar Concidionados marca Gree instalado e em estado funcional. 

 
Mobiliário 
Trinta e quatro cadeiras. 
Dois armários. 
Um quadro branco de parede. 
Dezenove mesas. 
 

Pode-se constatar pelo que foi exposto na descrição da contrapartida, que nossos 
Laboratórios preenchem as necessidades das ações propostas neste programa, como 
suportes de atividades reflexivas e práticas no que tange as atividades propostas.  
 
ESTIMATIVA DE CUSTOS  

 

ANO I 

I. Missões de Trabalho 

 

Auxilio Deslocamento 

Passagens aéreas Quantidade Valor 

Unitário 

Total 

Brasil / Moçambique (ida 

e volta) 2015 

08 R$ 4.600,00 R$ 36.800,00 

 

Diárias Internacionais 

Diárias Dias Diária Total 

Professores/pesquisadores 

brasileiros na Europa 

10 R$ 435,00 R$ 4.350,00 

Seguro Saúde para 

professores/pesquisadores 

na Europa 

10 R$ 10,00 R$ 100,00 

R$ 4.450,00 

II. Material de Custeio 

Material de Consumo R$ 5.000,00 

 

 

III. Missões de Estudo 

 

Bolsas 

 

Graduação-Sanduíche 

 Bols

istas 

Meses Mensal ou 

Unitário 

Total 

Graduação 10 12 R$ 2.700,00 R$ 324.000,00 
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Auxílio Seguro-saúde 10 12 R$ 280,00 R$ 33.600,00 

Auxílio Transporte 10 - R$ 9.200,00 R$ 92.000,00 

Auxílio Instalação (Valor 

pode dobrar dependendo da 

natureza e grau da 

deficiência e custo para 

acessibilidade) 

10 - R$ 4.100,00 R$ 41.000,00 

Auxílio Material 

Didático (Valor pode dobrar 

dependendo da natureza e 

grau da deficiência e custo 

para acessibilidade) 

10 - R$ 3.105,00 R$ 31.050,00 

R$ 521.650,00 

 

Doutorado-Sanduíche 

 Bolsistas Meses Mensal ou 

Unitário 

Total 

Doutorado 04 12 R$ 4.050,00 R$ 194.400,00 

Auxílio Seguro-saúde 04 12 R$ 280,00 R$ 13.440,00 

Auxílio Transporte 04 - R$ 9.200,00 R$ 36.800,00 

Auxílio Instalação 

(Valor pode dobrar 

dependendo da 

natureza e grau da 

deficiência e custo 

para acessibilidade) 

04 - R$ 4.050,00 R$ 16.200,00 

Auxílio Material 

Didático (Valor pode 

dobrar dependendo da 

natureza e grau da 

deficiência e custo para 

acessibilidade) *não 

consta valor para 

doutorado-sanduíche 

na portaria 174, de 6 

de dezembro de 2012 

conforme edital. 

04 - R$ 3.105,00 R$ 12.420,00 

R$ 273.260,00 

 

Ano I – R$ 841.160,00 

 

 

 

 

ANO II 

 

I. Missões de Trabalho 
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Auxilio Deslocamento 

 

Passagens aéreas Quantidade Valor Unitário Total 

Brasil / Moçambique 

(ida e volta) 2015 

08 R$ 4.600,00 R$ 36.800,00 

 

Diárias Internacionais 

 

Diárias Dias Diária Total 

Professores/pesquisadores 

brasileiros na Europa 

10 R$ 435,00 R$ 4.350,00 

Seguro Saúde para 

professores/pesquisadores 

na Europa 

10 R$ 10,00 R$ 100,00 

R$ 4.450,00 

 

 

 

 

II. Material de Custeio 

 

Material de Consumo R$ 5.000,00 

 

 

 

III. Missões de Estudo 

 

Bolsas 

 

Graduação-Sanduíche 

 

 Bolsista

s 

Meses Mensal ou Unitário Total 

Graduação 10 12 R$ 2.700,00 R$ 324.000,00 

Auxílio Seguro-

saúde 

10 12 R$ 280,00 R$ 33.600,00 

Auxílio 

Transporte 

10 - R$ 9.200,00 R$ 92.000,00 

Auxílio 

Instalação (Valor 

pode dobrar 

dependendo da 

natureza e grau 

da deficiência e 

custo para 

acessibilidade) 

10 - R$ 4.100,00 R$ 41.000,00 

Auxílio Material 

Didático (Valor 

pode dobrar 

10 - R$ 3.105,00 R$ 31.050,00 
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dependendo da 

natureza e grau da 

deficiência e 

custo para 

acessibilidade) 

R$ 521.650,00 

 

 

 

 

Doutorado-Sanduíche 

 

 Bolsistas Meses Mensal ou 

Unitário 

Total 

Doutorado 04 12 R$ 4.050,00 R$ 194.400,00 

Auxílio Seguro-

saúde 

04 12 R$ 280,00 R$ 13.440,00 

Auxílio Transporte 04 - R$ 9.200,00 R$ 36.800,00 

Auxílio Instalação 

(Valor pode dobrar 

dependendo da 

natureza e grau da 

deficiência e custo 

para acessibilidade) 

04 - R$ 4.050,00 R$ 16.200,00 

Auxílio Material 

Didático (Valor pode 

dobrar dependendo 

da natureza e grau da 

deficiência e custo 

para acessibilidade) 

*não consta valor 

para doutorado-

sanduíche na 

portaria 174, de 6 de 

dezembro de 2012 

conforme edital. 

04 - R$ 3.105,00 R$ 12.420,00 

R$ 273.260,00 

 

Ano II – R$ 841.160,00 

 

VALOR TOTAL: R$ 1.682.320,00 
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cabo VERDE 
PLANO DE TRABALHO INTEGRADO AOS GRUPOS DE PESQUISA DAS INSTITUIÇÕES 

PARTICIPANTES: 

 

Comunicação, Educação e Cidadania (UFSM), Educomunicação e Produção Cultural Afro-

brasileira – EDUCOM AFRO (PUCRS), Núcleo de Comunicação e Educação (ECA\USP), 

Educação, TIC e Cidadania (UNICV), Tecnologias de Informação e Comunicação (Universidade de 

Santiago de CV) 

 

As estratégias comuns utilizadas para desenvolvimento das atividades presenciais e EAD 

contemplam as seguintes abordagens pedagógicas: Abordagem/aprendizagem investigativa; 

Aprendizagem baseada em problemas; Investigação científica; Estudo de caso; Aprendizagem 

colaborativa; Análise de textos; Análise de contexto; Traduções; Simulações; Produção. 

 

Descrição das Atividades Previstas (2015 – 2016) 

 

1. Educomunicação, Políticas Públicas Educacionais e Comunicacionais 

 

1.1 Compreensão das políticas nacionais de comunicação e instrumentos internacionais 

relacionados às liberdades de expressão e de informação e suas intersecções com as políticas de 

inclusão de letramento midiático e tecnológico na educação pública. 

Discussão sobre as implicações dessas questões para a educação pública a formação de professores 

e a inclusão social dos egressos.  

 

Essa discussão conduzirá a uma análise da relação entre política, comunicação e educação inclusiva 

com foco na formação de professores e na inclusão social dos estudantes como cidadãos do mundo. 

Problematizará o papel do estado, da comunicação, da Escola e dos professores na promoção de 

sociedades democráticas e inclusivas. 

 

Questões norteadoras: 

 

Em que medida as políticas nacionais conjecturam com os padrões internacionais de melhores 

práticas educativas por meio da mediação tecnológica?  

 

Como e em que aspectos podem ser atualizadas?  

 

De que forma os meios de comunicação hegemônicos e contra-hegemonicos podem contribuir ? 

 

De que forma a Universidade, os professores e os alunos podem contribuir com esse processo? 

 

1. 2. Compreensão da Deontologia das Mídias e das TIC 

Processo de Produção, Edição, Publicização, Socialização  

Constrangimentos éticos 

Papel formativo, educativo e inclusivo das mídias e das TIC em uma sociedade democracia 

Mídia, TIC e Inter\transculturalismo e Pluralismo 

 

1.3. Estratégias de análise e interpretação crítica e política das narrativas textuais e imagéticas  

Generalizar, sintetizar, comparar, contextualizar, desconstruir, concluir. 
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Análise comparativa de informações e representações de diferentes fontes e linguagens sobre 

temáticas de interesse dos participantes (gênero, raça, privacidade ... ), a partir de uma serie de 

critérios: contexto, clareza, precisão, eficácia, tendência, relevância, confiabilidade, validade. 

 

1.4.Usos, apropriações e mediações educativas de tradicionais e novos formatos de mídias 

Estudo de Casos de experiências brasileiras e africanas (EDUCOM UFSM, EDUCOM AFRO, 

NCE\USP.....)  

  

 

2. Pratica Educomunicativa   

 

2.1 Abordagem investigativa. Explorar os retratos de gênero e raça por meio da análise da 

mídia; explorar a questão da ética e da privacidade nas redes sociais; explorar o fenômeno 

do cyber-bullying  por meio do cinema. 

 

2.2 Aprendizagem baseada em problemas - Escolha livre de um problema real que tenha ganho 

ou não visibilidade midiática e que envolva inclusão\exclusão e desigualdade social. Os 

objetivos de aprendizagem, as questões, os métodos de investigação e os resultados são 

administrados pelos participantes. 

 

2.3 Investigação científica sobre o papel das redes sociais e comunidades online no processo de 

conscientização, mobilização e qualificação da educação formal e informal. 

 

2.4 Estudo de caso – Estudar as estratégias e representações utilizadas em uma campanha de 

comunicação ou de um Núcleo de Novela que envolva problemas de exclusão e 

desigualdade social. 

 

2.5 Aprendizagem colaborativa com idéias, aprendizagem e trabalho compartilhado em um 

espaço wiki. 

 

2.6 Análise de textos - Selecionar um texto midiático ou tecnológico que seja do seu interesse. 

Pode ser um artigo da mídia, um vídeo doYouTube ou um videoclipe de uma fonte de 

notícias online. Em seguida, formar grupos e analisar o público, o propósito, o autor, as 

características técnicas/textuais e o contexto.   

 

2.7 Análises de contexto que incluem a aprendizagem de temas, como a transmissão de 

telenovelas brasileiras, sistemas de classificação de filmes, programas de televisão e 

videogames populares; e formas como a propriedade e a concentração das mídias estão 

relacionadas às questões da democracia e da liberdade de expressão. 

 

2.8 Traduções - Transformar uma reportagem escrita em uma nota radiofônica ou em uma 

história em quadrinhos; selecionar um conto ou crônica para convertê-lo em um roteiro de 

imagens para ser filmado; coletar diversos materiais visuais já existentes relacionados à vida 

do Líder Caboverdiano Amílcar Cabral e usá-los como o ponto de partida no planejamento e 

na realização de um minidocumentário. Os participantes terão a oportunidade de conhecer 

melhor as relações entre linguagem e representação, e as mudanças que ocorrem quando um 

conteúdo é tratado em mídias diferentes e em gêneros diferentes. 

 

2.9 Simular situações em que os participantes assumem os papéis de uma equipe de produção de 

um programa de televisão direcionado ao público infanto-juvenil; ou de jornalistas do rádio 
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ou da internet entrevistando um membro da comunidade para a criação de um registro 

digital.  

 

2.10Produção de textos de mídia e na internet (arquivos de áudio, vídeo, impressos, digitais), 

para explorar a criatividade de expressar-se com as próprias vozes, idéias e perspectivas. 

Criação, por exemplo, de um programa de rádio ou de TV, de caráter educativo, que não exista 

na grade de programação das emissoras locais. Pensar o perfil do público-alvo, horário de 

exibição, duração, gênero, plot, vinheta de abertura e de encerramento, atribuição de tarefas e 

critérios de avaliação que estimulem os participantes a pensar em que medida o resultado final 

atingiu os objetivos iniciais e se as etapas do processo de produção facilitaram ou dificultaram a 

realização dos objetivos. Pode-se também usar programas como oiMovie ou o Moviemaker para 

realizar uma reportagem digital sobre uma questão que envolva possibilidade de inclusão social 

de jovens. 

 

 

 

3. Cultura infantojuvenil, cibercultura e cibercidadania 

 

3.1 Educomunicação, cultura cotidiana infanto-juvenil  

 Contexto contemporâneo da cultura digital e das redes sociais no cotidiano de crianças, 

jovens e adultos - entre práticas, consciência e intenções. 

 De consumidor a cidadão global: novos fluidos comunicacionais e os desafios educativos da 

cibercultura em contextos diversos e adversos. 

 Convergências tecnológica, motivações individuais e interesses\causas coletivas. 

 Protagonismo social e empoderamento político nos processos educomunicativos 

 Estudo de Casos de produções midiáticas em rede.  

 Conhecendo, explorando, aplicando e produzindo recursos da web  nos processos criativos, 

de expressão e crítica política e social, sob o paradigma da educomunicação. 

 Compartilhamento de experiências. 

 

 

3.2 Mediação de dispositivos móveis em projetos de Realidade Aumentada. 

 

 Encontros de formação presenciais para refletir sobre projetos inter\transdisciplinares 

envolvendo as TIC a partir de contribuições do campo da Educomunicação e Artes 

Locativas. Esses encontros serão compostos de apresentação de materiais realizados em 

momentos anteriores pelo grupo de pesquisa da pesquisadora; orientação quanto ao uso de 

dispositivos tecnológicos digitais móveis para construção de narrativas digitais; e de 

questionamentos e depoimentos por parte dos participantes. 

 

 Realização de Workshops presenciais com o uso do Moodle, ferramentas web e uso de 

dispositivos móveis a fim de se apropriarem do conhecimento tecnológico e aplicá-lo em 

sala de aula. Os workshops previstos a serem desenvolvidos, constam no “O uso de 

dispositivos móveis em projetos de Realidade Aumentada”. Tais materiais estarão 

disponíveis no Moodle a fim de promover intercambio entre as instituições. Os bolsistas 

brasileiros do projeto atuarão como tutores dos workshops no ambiente Moodle/UFSM. 

 

 A partir dos encontros presenciais e dos workshops, serão elaboradas questões para um 

instrumento online que será disponibilizado pelo ambiente Moodle. A coordenadora e os 
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participantes das ações irão aplicar os instrumentos online e acompanhar os relatos quanto 

as suas propostas de sala de aula, e dúvidas que puderem ser saneadas sobres os projetos. 

 

 

4. Cultura da Co\autoria e a Produção Colaborativa de Recursos Educacionais Abertos 

 

Os Recursos Educacionais Abertos representam mais uma possibilidade da democratização do 

acesso à educação. Por meio do uso da tecnologia (internet, wikis, ambientes de aprendizagem 

virtuais), já é possível disponibilizar conteúdos educacionais na web de forma a serem 

acompanhados de todos os recursos necessários para o seu uso didático, oferecendo também a 

possibilidade da sua adaptação e tradução, para que sejam reutilizados em diversos contextos 

educacionais. 

A questão que se levanta é como a inclusão educacional pode ser promovida pelo uso eficaz dos 

recursos educacionais abertos, os quais, por intermédio da tecnologia aplicada à educação, facilitam 

o acesso ao conhecimento para um número crescente de pessoas no Brasil, em Cabo Verde e outros 

países de Língua Portuguesa¿ 

 

Integrar Brasil-África ao Repositório Internacional de Recursos Educacionais Abertos permite 

promover a publicação, busca e recuperação de objetos de aprendizagem.  Abrem-se novos espaços 

para o trabalho colaborativo e a aprendizagem em rede onde ficarão armazenados e socializados os 

recursos educacionais produzidos pelas Universidades parceiras do Projeto Educomunicação para 

Inclusão Social.  

Haverá um alinhamento entre as produções para que os recursos sejam compartilhados e 

disponibilizados com acesso livre em repositórios digitais locais e intrnacionais.  

O conteúdo programático consiste em: 

 

-Estudo de conceitos de autoria, produção colaborativa; 

-Andamento da Rede REA;  

-o processo de produção de recursos publicados;  

-qualidade na Rede e proposta metodológica da Web;  

-estratégias para aumentar a publicação de recursos educacionais e melhorar seu controle de 

qualidade pelas instituições participantes; 

-estudo de casos no uso do repositório internacional de recursos educacionais abertos;  

-produções, pré-teste, publicação em múltiplas linguagens de recursos educativos; 

-intervenções, relatos de experiências, avaliação. 
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5. Educação e Cultura Financeira, mediada pelas TIC, como dispositivo de Inclusão Social 

 

Objetiva-se fomentar a educação e a cultura financeira no país, mediada pelas TIC, como 

instrumento de inclusão social, de melhoria da vida do cidadão e de promoção da estabilidade, 

concorrência e eficiência do sistema financeiro do país. 

Introduzir, de forma prática e atrativa, a educação financeira na vida dos participantes; 

Proporcionar condições para que os alunos compreendam a importância de aprender a ganhar, 

gastar, poupar e investir racionalmente o dinheiro no dia a dia, levando em consideração aspectos 

éticos e ambientais;  

 

Desenvolver um programa inovador e inclusivo de educação financeira para o publico infanto-

juvenil com atividades praticas, recursos educacionais abertos e com suporte pedagógico para 

professores. 

 

Fornecer instrumentos para a reeducação financeira e ampliar a capacidade de tomadas de decisão 

(escolhas, objetivos e negociações), desenvolvendo uma visão crítica sobre o uso de diferentes 

meios para gerenciar recursos.  

 

A programação contempla a educação financeira como uma das principais competências que 

asseguram a qualidade de vida futura. Ensina a aprender gerar dinheiro com responsabilidade e 

empreendedorismo, saber gastar, economizar e investir levando em consideração aspectos éticos e 

ambientais. O programa a educação financeira como ferramenta de inclusão social, de melhoria da 

vida do cidadão e de promoção da estabilidade, concorrência e eficiência do sistema financeiro do 

país: 

 Origem e significado do dinheiro  

 Diversidade de moedas e de valores 

 Desejos e necessidades nas diferentes fases da vida 

 Fluxo do dinheiro na família e controle das despesas 

 Empreendedorismo e geração de dinheiro 

 Geração da renda famíliar 

 Administração da renda familiar 

 Consumismo, ética e responsabilidade socioambiental. 

 Caro x barato e custo benefício 

 Aprender a poupar 

 Ponto de partida: o autoconhecimento e a análise crítica de informações, com 

questionamentos do processo de tomada de decisão. Informações sobre a situação financeira 

do caboverdiano e do brasileiro e o impacto do estresse causado por finanças mal 

administradas. 

 Orçamento e planejamento: definir objetivos e usar ferramentas financeiras para resolver o 

“quebra-cabeça” financeiro. Plano de ação 

 Fluxo de caixa e dívidas: fluxo de caixa e seus componentes, alinhamento com objetivos e 

tomada de decisão sobre instrumentos de crédito 

 Dívidas, gastos e recursos. Taxa de juros 

 Segurança e Investimentos 
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5. II CONGRESSO DE EDUCOMUNICAÇÃO BRASIL-AFRICA 

 

Evento de estudo, debate, compartilhamento e intercâmbio de práticas e pesquisas entre professores, 

pesquisadores, estudantes e profissionais de educomunicação Brasil-África 

Objetiva articular as pesquisas e práticas educomunicacionais dos diferentes atores que contribuem 

para a qualificação da educação pública no Brasil e na África e mais especificamente em Cabo 

Verde; socializar e incentivar a pesquisa e a construção de metodologias, estratégias e materiais 

didáticos inovadores, visando à melhoria das condições de aprendizagem no sistema público de 

educação. 

 

Tema: Diversidades e Educomunicação – tecendo saberes e integrando práticas 

 

Previsão de Data: segundo semestre de 2015  

 

Eixos temáticos: 1.Gênero, etnia e educomunicação, 2.Educomunicação e desenvolvimento 

sustentável, 3. Educomunicação, cidadania em rede e movimentos sociais, 4.Educomunicação,  

juventude e direitos Humanos, 5. Educomunicação, educação integral nas políticas públicas, 

6.Educomunicação na educação midiática e Informacional 

 

Programação: Conferencias, mesas temáticas, Grupos de Trabalhos Científicos, Grupos de 

Trabalhos de Relatos de Experiência, Oficinas multimídia, apresentações artísticas culturais 

 

Convidados: Pesquisadores expertises em educomunicação - palestras 

Profissionais e estudantes expertises em educomunicação - oficinas 

Rádios das Escolas, Rádios e TV comunitárias e universitarias - cobertura colaborativa 

Corais das Escolas, Grupos de Música, Grupos de Arte-educação - apresentações culturais 

 

Infraestrutura  

Salão de Atos  da PUC\RS com capacidade para 1.500 pessoas  

04 Miniauditórios- capacidade para  50 pessoas  

16 salas com capacidade para 40 pessoas – GTs trabalhos científicos e Relatos de Experiência 

06 laboratórios multimídia equipados para oficinas com capacidade para 30 pessoas  

Duas salas equipadas para coordenação do evento 

Mobiliário e estruturas temporárias 

Hall - para apresentações artísticas  

Ambiente virtual e ambientação do site 

Sinalização do campus 

Equipamentos Eletrônicos e técnicos: 

14 Datashow com som, 10 microfones sem fio, 2 câmeras de vídeo, laboratório para gravação do 

evento, 4 técnicos  

 

Trata-se portanto, de um Plano de Ações integrado entre os pesquisadores e colaboradores 

do Brasil e Cabo Verde que contempla ações de formação, de inovação, desenvolvimento 

tecnológico, bem como de pesquisa em torno dos seguintes problemas a serem investigados: Qual o 

papel e local que as TIC ocupam na construção da cidadania, no processo de aprendizagem, nas 

mutações dos tempos/espaços\sujeitos\interações educativas e socio-culturais da realidade 

caboverdiana e brasileira¿ Quais os modos singulares de usos e apropriações da tecnologia no 
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processo de aprendizagem e no cotidiano de Cabo Verde e do Brasil¿ De que forma o uso das TIC 

potencializam o diálogo, a participação, a cultura colaborativa e a co\autoria junto as comunidades 

educativas pesquisadas¿ Em que medida as TIC são usadas e apropriadas de forma crítica e criativa, 

a serviço de um projeto pedagógico emancipatório que ultrapassa a mera racionalidade tecnológica 

nas comunidades educativas pesquisadas¿ 
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