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Frente às demandas de formação apresentadas pelos/as docentes da Unilab quanto ao uso das 
Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), a PROGRAD vem oferecer o curso Formação 
Básica para o uso de Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) no contexto de 
pandemia e pós pandemia -  Docência na/com cultural digital, com carga horária de 20h/a.  
Logo abaixo maior detalhamento sobre o curso em questão.  
 
 
OBJETIVO GERAL  
- Capacitar (80) oitenta docentes da UNILAB, para o uso das Tecnologias da Informação e 
Comunicação (TIC) para o desenvolvimento de adaptações curriculares no contexto pandemia 
e pós pandemia do convid-19 no âmbito da graduação e pós-graduação. 
- Capacitar (3) três  técnicos educacionais da Secretaria de Educação de Redenção (CE), para o 
uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) voltado ao desenvolvimento e 
adaptações curriculares no contexto pandemia e pós pandemia do convid-19 no âmbito da 
educação básica. 
- Capacitar (3) três técnicos educacionais da Secretaria de Educação de São Francisco do Conde 
(BA), para o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) voltado ao 
desenvolvimento e adaptações curriculares no contexto pandemia e pós pandemia do convid-
19 no âmbito da educação básica. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Considerando o contexto acadêmico da graduação e pós-graduação da UNILAB, frente ao 
cenário de (pós) pandemia do covid-19, tem-se por objetivos específicos: 
1- Apresentar aos/as docentes Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) presentes em 
celulares e computadores que podem auxiliar no processo de ensino-aprendizagem. 
2- Habilitar o corpo docente para pensar estratégias pedagógicas voltadas ao processo de 
ensino-aprendizagem mediado pelas Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs3- 
Propiciar espaços para que os/as docentes (re)pensem o processo de planejamento didático-
pedagógico curricular de modo  criativo voltado ao desenvolvimento de adaptações 
curriculares. 
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INFORMAÇÕES GERAIS 

INSCRIÇÕES  

PERÍODO - 17 a  19 junho 2020 

Formulário de  inscrição: https://forms.gle/1iBEJGTWFpFUYJvW9 

Carga Horária: 20H/A 

TURMA 1 – 22 de junho a 25  julho 2020 
(5) cinco encontros virtuais semanais –  
Encontros semanais virtuais – 14:30h  às 15:30h 
Datas: 
22 e 29 junho    
06, 13  e 20 julho 
 
 
TURMA 2 – 22 de junho a 25  julho 2020 
 (5) cinco encontros virtuais semanais –  
Encontros  semanais virtuais – 19:00h  às 20:00h 
Datas: 
22  e  29 junho    
06, 13  e 20 julho 
 

5- METODOLOGIA 
- Encontros virtuais interativos – apresentação do conteúdo; - apresentação das atividades a 
serem realizadas; - momento para tira-dúvidas; 
- Exibição de aulas gravadas -  via internet; 
- Encontros virtuais interativos – momento para socialização das atividades pedagógicas 
construídas de forma individual e coletiva. 
 
 
6- AVALIAÇÃO 
- participação (presença) em (4) quatro dos (5) cinco encontros virtuais a serem realizados; 
- participação, com postagens, de (4) quatro das (5) cinco tarefas solicitadas no Bloco de 
Atividades.   
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