ANEXO II DA RESOLUÇÃO No 108/2013-CONSEPE, de 02 de julho de 2013
DEPARTAMENTO DE PRÁTICAS EDUCACIONAIS E CURRÍCULO
Endereço: Campus Universitário - Av. Senador Salgado Filho, 3000, Lagoa Nova
CEP: 59072-970
Fone: (84) 3342-2275
E-mail: dpec@ce.ufrn.br
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O CARGO DE PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR CLASSE “A” NA ÁREA DE
DIDÁTICA E TECNOLOGIAS DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DO PROCESSO SELETIVO
A constituição do campo da didática: aspectos históricos e filosóficos; Didática e formação docente
inicial e continuada: planejamento e avaliação do processo do ensino e aprendizagem; Tecnologias da
informação e comunicação: história, conceitos básicos e fundamentos teórico-metodológicos;
Convergência, interatividade e ambientes colaborativos; Tecnologias, escola e processo de ensinoaprendizagem; Materiais didáticos: suportes, linguagens e modelos; Ambientes digitais e ambientes
virtuais de aprendizagem; Educação a distância: história, modelos e metodologias; Tecnologia
assistiva e práticas educativas; O papel de professores e alunos no contexto das tecnologias da
informação e comunicação.

RELAÇÃO DE TEMAS PARA PROVA DIDÁTICA

1. Novos cenários e práticas docentes no contexto tecnológico;
2. Produção e utilização de materiais didáticos sob os parâmetros da convergência, interatividade e
colaboração;
3. A contribuição das tecnologias da informação e comunicação para a modalidade de educação a
distância;
4. A integração das tecnologias de informação e comunicação em sua dupla dimensão: ferramenta
pedagógica e como objeto de estudo complexo e multifacetado;
5. Ambientes virtuais/digitais como espaço de sociabilidade virtual e aprendizagem cooperativa;
6. Comunicação mediada pelo computador: redes sociais e a autodidaxia do usuário;
7. As dimensões educacionais das tecnologias colaborativas: o papel do professor e do aluno;
8. Educação presencial e educação a distância: tecnologias, interfaces e desafios;
9. Planejamento, avaliação e abordagens metodológicas da educação básica no contexto das
tecnologias da informação e comunicação;
10.Os desafios da escola contemporânea – presencialidade e virtualidade no processo de
aprendizagem;

EXPECTATIVA DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL
Atuação profissional nas modalidades de ensino presencial e a distância. Ensino nos componentes
curriculares de: Didática (nas diferentes licenciaturas) e componentes da área de tecnologia da
educação; Integração às áreas de Didática e tecnologia da Educação, Estágios e Ensinos do
Departamento de Práticas Educacionais e Currículo, colaborando com sua discussão e produção.
Engajamento nas políticas institucionais: em ações e projetos de ensino, de pesquisa e de extensão
relacionados à área do concurso; em projetos direcionados à formação de professores e nas esferas da
gestão acadêmica. Qualificação permanente de sua formação e atuação.

