
 

 
 

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO 

 

1. OBJETIVOS DO CURSO 

 

 1.1 Objetivo Geral 

O Curso de Especialização em Informática na Educação visa capacitar 

profissionais/professores quanto ao uso das novas tecnologias da informação e 

comunicação no processo de ensino-aprendizagem, de forma interdisciplinar. 

 

 1.2 Objetivos Específicos 

• Aprofundar o conhecimento teórico-cultural e reflexivo, bem como o 

desenvolvimento e sensibilização dos profissionais participantes para as 

transformações do mundo contemporâneo e suas decorrências para o 

trabalho educativo; 

• Desenvolver estudos e pesquisas utilizando as Tecnologias da Informação e da 

Comunicação, para fins educacionais, que possam enriquecer os grupos 

interdisciplinares na elaboração de projetos político pedagógico dentro das 

escolas; 

• Aproximar as novas tecnologias de informação e comunicação (NTICs) dos 

profissionais que lidam com o ensino; 

• Estreitar a ligação entre o conteúdo apresentado nas escolas de nível 

fundamental, médio e superior e a realidade tecnológica; 

• Buscar, através de ferramentas educacionais, a integração de conhecimentos, 

a aprendizagem cooperativa e colaborativa; 

• Mostrar o potencial de objetos de aprendizagem para a construção do 

conhecimento do estudante; 

• Subsidiar a elaboração de projetos com fins a informatizar a gestão escolar e o 

projeto e a implantação de laboratórios computacionais para instituições 

educacionais. 

• Analisar criticamente uma nova relação professor/estudante do ponto de vista 

da utilização da informática educativa; 

• Proporcionar os conhecimentos teórico, técnico e prático das ferramentas de 

EAD.  



 

2. FINALIDADE DO CURSO 

 

Este projeto de curso tem como finalidade atender aos objetivos do Sistema UAB 

quanto a proporcionar a oferta de cursos que propiciem a formação continuada de 

professores da educação básica e demais níveis. Além disso, este curso também 

atende ao objetivo de fomentar o desenvolvimento institucional para a modalidade 

de educação a distância, bem como a pesquisa em metodologias inovadoras de 

ensino superior apoiadas em tecnologias de informação e comunicação.  

Especificamente, o programa de pós-graduação em Informática na Educação foi 

idealizado para atender às necessidades de docentes o ensino fundamental, médio 

e superior, profissionais de Administração, Computação e Educação. Considera-se 

que estes profissionais tenham um maior perfil didático/pedagógico e procurem base 

de conhecimento em informática para aplicá-la, com criatividade, à educação. 

 

3. PÚBLICO ALVO 

 

O curso destina-se a portadores de diploma de curso superior. Docentes do ensino 

fundamental, médio e superior, profissionais de Administração, Computação e 

Educação. 

 

4. REQUISITOS 

 

Possuir diploma de Graduação devidamente reconhecido, validado ou revalidado por 

órgão competente do Ministério da Educação ou designado por este. 

 

5. PERFIL DO EGRESSO 

 

O profissional formado no curso de Especialização em Informática na Educação 

deve ser dotado de capacidades para concepção de projetos e a incorporação de 

novas tecnologias de informação e comunicação, adequadas às necessidades da 

sociedade seja qual for seu nível de atuação. 

Esse processo de formação não pode prescindir de levar em conta também que o 

especialista em informática na educação é, antes de tudo, um profissional de nível 

superior, cujo perfil deve refletir a seguinte configuração: 



• Uma sólida formação geral-profissional, pautada por princípios ético-políticos e 

técnico-científicos voltados para a complexidade das relações e das demandas 

humanas e sociais; 

• Entendimento de que a formação profissional é um processo contínuo de 

construção de competências que demanda aperfeiçoamento e atualização 

permanentes; 

• A compreensão da profissão como uma forma de inserção e intervenção na 

sociedade, tendo por base a comunidade regional; 

• Uma atitude crítica, responsável, criativa e respeitosa em relação às questões 

sociais e ambientais, com vistas à identificação e à resolução de problemas; 

• A disponibilidade e competência para o exercício da interdisciplinaridade e para 

a atuação em equipes multiprofissionais, resguardada a autonomia profissional; 

• A capacidade de pensar e de aportar o seu conhecimento no conhecimento já 

disponível, de maneira crítica, pessoal e consistente; 

• A capacidade de utilizar os conhecimentos científicos e tecnológicos existentes 

e disponíveis e de produzir novos conhecimentos, deles derivando condutas 

pessoais e profissionais responsáveis, justas e éticas; 

• A capacidade de auto-análise tendo em vista o aprimoramento de seu 

autoconhecimento e de suas relações interpessoais. 

 
 

6. APTIDÕES DESEJÁVEIS 

 
Compromisso, criatividade, versatilidade, sociabilidade, iniciativa,  pesquisa,  postura 

ética, planejamento, organização, capacidade de expressão, liderança e elevada 

capacidade técnica e científica. 

 

 

7. DURAÇÃO DO CURSO 

 

O projeto do curso de Pós-Graduação Lato sensu em Informática na Educação 

prevê o cumprimento de 480 horas, em que 360 horas serão destinadas às aulas 

teóricas e práticas e 120 horas correspondentes ao trabalho de conclusão de curso. 

 

 

 



8. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

A organização curricular engloba um módulo introdutório, um de conhecimentos 

básicos, um de conhecimentos específicos e outro de conhecimentos avançados na 

área de Informática na Educação. 

 
 

NÚCLEOS DE 

ESTUDOS 
DISCIPLINAS CH 

Educação a Distância e Ambientes Virtuais de 30 

Introdução a Organização de Computadores 40 

Introdução a Informática: computador ferramenta 30 

Teorias de Aprendizagem e a Docência no Contexto 40 

Módulo I - 

Conhecimentos 

Básicos 

Metodologia e Pesquisa Científica 20 

Software Educacional e Objetos de Aprendizagem 40 

Projetos de Aprendizagem baseada no uso de novas 40 

Produção de Material Digital 30 

Módulo II - 

Conhecimentos 

Específicos 
Uso de Mapas Conceituais como ferramenta de 20 

Acessibilidade e Informática na Escola Inclusiva 30 Módulo III – 

Conhecimentos Comunidades Virtuais de Aprendizagem 20 

 Informática em Gestão Escolar 20 

Total de Disciplinas 360h 

Módulo IV Monografia - ARTIGO 120h 

Total do Curso 480h 

 

 

9. FORMA DE INGRESSO 

 

A seleção é feita por Processo Seletivo. As informações sobre o Processo Seletivo 

serão divulgadas no site do Ifes - http://www.ifes.edu.br e no site do CEAD - 

http://cead.ifes.edu.br, em cursos oferecidos.  

Telefone: (27) 3348-9204. 

    

 

 

 

 


