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O alto índice de reprovação das disciplinas correlacionadas com a monografia nos Cursos de Licenciatura em Química e Física do Polo de Camocim



Resumo

É sabido que entender o Tempo tem se caracterizado como uma das tarefas mais complexas para a mente humana. Cientes, também, da relevância do fenômeno da Educação à Distância, na atual conjuntura socioeconômica e social, destina-se a um estudo mais aprofundado no que tange à Gestão do Tempo adentrando na

O presente artigo tem como objetivo apresentar uma descrição das competências necessárias aos alunos da Educação a Distância (EAD). O estudo estabelece uma relação entre as competências e os alunos da modalidade a distância, destacando os conhecimentos, as habilidades e as atitudes vinculados a este modelo

Todo ato de ensino-aprendizagem pressupõe um entendimento pedagógico, de maneira consciente ou não. Assim como na Educação Presencial existem teorias pedagógicas que a norteiam; a Educação a Distância (EaD) também é entendida através de fundamentações de cunho pedagógico/educacional, e não atrelada a co

A função de tutor engloba atividades de natureza educativa, assim referenciar as competências dos tutores marca a evolução desta função. Godinet e Caron (2003) identificam a função de tutor como uma declinação da função do professor, e em decorrência disso, os estudos sobre o ensino à distância, por meio das t

A cibercultura vem transformando a cultura contemporânea originando e promovendo novas possibilidades. Constituímos como objetivo do presente artigo, defender a tese que a educação a distancia (EaD), aplicada ao ensino superior constitui-se parte integrante do fenômeno da cibercultura como campo de aprendizagem

O objetivo desse trabalho consiste em descrever como as Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDICs) foram utilizadas na formação de licenciandos do curso de Pedagogia Semipresencial de Universidade Pública de Ensino Superior no semestre 2015.2. Diante das transformações que perpassam o cont

O presente trabalho é oriundo de um relato de experiência sobre os dois anos em que fui tutora presencial da UAB/UFC. Baseado em reflexões próprias e relacionando-as à reflexões de Vidal (2013) e Nunes (2013), traço um paralelo entre a práxis do tutor presencial e a função de professor facilitador dentro do 

O objetivo da presente pesquisa é apresentar a relevância do avanço tecnológico digital na realidade acadêmica, tendo em vista a crescente atuação da modalidade a distância para a disseminação de competências nos cursos de graduação ofertados pelo Instituto Universidade Virtual (IUVI) em parceria com a Unive

O presente trabalho vem a refletir sobre o pioneirismo e inovação do Instituto Federal do Ceará por meio da Diretoria de Educação a Distância (Dead) na iniciativa de oferta o curso de licenciatura em Educação Profissional Cientifica e Tecnológica (EPCT) em 5 pólos e em 4 cidades na modalidade da educação a

A aprendizagem e a avaliação são processos de mudança de comportamento sendo interagido pelo meio ambiente construindo, assim, experiências vividas que mudam a subjetividade do ser tanto do aluno como do professor. A educação a distância é uma das modalidades de ensino que dá possibilidade do indivíduo ter e

O objetivo deste trabalho é descrever as técnicas de edição audiovisual utilizadas no processo de melhoramento de materiais de EaD despadronizados. A problemática da Educação a Distância (EaD) vinculada ao meio docente se dá por meio de vídeos caseiros e amadores que chegam às mãos do editor sem planejame

Com a substituição de encontros presenciais por práticas pedagógicas realizadas através de webconferência de algumas disciplinas dos cursos semipresenciais da UFC, surgiram preocupações voltadas para distância transacional e obstáculos de aprendizagem. Essas preocupações motivaram buscar justificativas que r

A pouca familiaridade dos alunos em utilizar técnicas de transmissão do conhecimento é um dos principais fatores que intimidam os estudantes nos cursos de licenciatura. A capacidade de repassar conteúdos por meio da imagem e do som não é suficientemente estimulada pelos cursos de graduação. Assim, atividades á

Um curso de Ciências Biológicas é abrangente e complexo e quando integrado a modalidade a distância requer muita dedicação do discente já que a presença física do professor é reduzida podendo refletir num menor rendimento do aluno, desse modo, é imprescindível a realização de trabalhos em equipe como meio de 

A matriz curricular dos cursos de Ciências Biológicas é complexa e aborda disciplinas que exigem dedicação e auxílio, em especial na modalidade à distância, onde o aluno deve apresentar maior autonomia. Uma das causas da evasão acadêmica na EaD é a sensação de isolamento que alguns alunos costumam apresentar

A educação a distância vem se instrumentalizando de novas metodologias e ferramentas que possibilitam a melhoria nas interações dos seus agentes protagonistas. No curso de Ciências Biológicas a Distância da Universidade Estadual do Ceará/Universidade Aberta do Brasil – UECE/UAB a relação orientador-aluno é ma

O ensino de química deve proporcionar ao aluno a compreensão tanto dos processos em si, quanto da construção de um conhecimento científico, relacionando-as com aplicações tecnológicas e implicações sociais, políticas e econômicas. Este trabalho objetivou avaliar a melhoria do processo de ensino e aprendizag

Para que o ensino em EaD seja significativo, é fundamental a busca de novas ferramentas educativas, com destaque para mapas conceituais produzidos por softwares educativos que possibilitam ao aluno sintetizar as informações, integrar os conceitos e aliar educação e tecnologia para produzir o seu próprio material

O cenário atual é marcado pela crescente inserção das tecnologias digitais na modalidade de Educação a Distância (EaD), essas novas ferramentas permitem um melhor acompanhamento e desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas na modalidade a distância, revelando-se como instrumento de uma ve

O Centro Vocacional Tecnológico de Beberibe (CVT) é um Polo Estadual de apoio da Universidade aberta do Brasil- UAB, que viabiliza o ingresso de estudantes na rede pública de ensino superior a distância pelas Universidades Estadual do Ceará - UECE e Federal do Ceará- UFC e o Instituto Federal de Educação, Ci

O Programa Universidade Aberta do Brasil tem promovido o acesso a cursos superiores entre muitos jovens e adultos de várias regiões do país, onde, por motivos de distância, ou mesmo de tempo, muitas pessoas têm sido privadas do acesso à formação de ensino superior. Os resultados, em longo prazo, são inúmer

A partir do cancelamento dos encontros presenciais na modalidade semi-prensencial tornando-a uma modalidade totalmente à distância, o trabalho tem o objetivo de refletir sobre as formas de interação entre professor/tutor e aluno por meio das webconferências. Com o objetivo central de elaborar uma proposta pa

A disseminação e a busca por conhecimento de forma mais flexível trouxe novas reconfigurações e perspectivas para Universidade Aberta do Brasil UAB. Uma das transformações se dá no modo como professores e alunos relacionam-se e na transmissão do conhecimento. Diante disto, se faz necessário que professores 

O estudo consiste numa pesquisa e entrevista realizada em junho à agosto de 2016, que coletamos dados por meio de pesquisas em livros, artigos e contamos com entrevista com a coordenadora de UAB da Universidade Estadual do Ceará (UECE) Ofélia Alencar de Mesquita. Objetivamente, foi de nosso interesse pesquisa

O presente trabalho se trata do relato de experiência do Grupo de Pesquisas em Ensino da Matemática do Polo da UAB de Pacatuba, o qual teve início no ano de 2014 com o curso de Geometria Dinâmica, facilitado pelo professor Rogério Santana (UFC), direcionado a professores de matemática das Redes Estadual e 

As ações pedagógicas e administrativas necessárias ao bom funcionamento do polo de apoio presencial da UAB são exercidas por profissionais diversos (Secretária, Profissional de biblioteca, Técnico de Informática, Tutores, Técnicos de laboratórios pedagógicos, Técnicos de apoio e Pessoal de limpeza e conserv

A atual realidade educacional demostra uma tendência que é inserção de metodologias e tecnologias de Educação a Distância no ensino superior, possibilitando o uso em cursos totalmente a distância, sem que se elaborem sistemas isolado ou excludente que possibilita a inclusão de pessoas com deficiência. Este arti

Este artigo apresenta um estudo das heurísticas que regem a usabilidade desenvolvida para sites web comercial, selecionando aquelas que atendem a realidade de ambientes virtuais de aprendizagem. Uma vez que as tecnologias da informação (TICs) são presentes nas diversas áreas do conhecimento, nada mais justo 

O presente trabalho busca destacar o papel da dialogicidade em processos virtuais, a partir da participação dos discentes no agir e no refletir sobre a ação pedagógica realizada,  na disciplina de Educação à Distância no curso de Pedagogia da FACED/UFC. Tomamos como referência os aportes teóricos desenvolvid

O uso das tecnologias digitais da informação aplicadas à educação aponta novos rumos no tocante ao alcance do conhecimento por parte dos educadores. A introdução do uso do computador em atividades educativas implica na compreensão de novas linguagens, na aprendizagem de novos conceitos e na ressignificação d

Este artigo apresenta um estudo das heurísticas que regem a usabilidade desenvolvida para sites web comercial, selecionando aquelas que atendem a realidade de ambientes virtuais de aprendizagem. Uma vez que as tecnologias da informação (TICs) são presentes nas diversas áreas do conhecimento, nada mais justo 

Com a substituição de encontros presenciais por práticas pedagógicas realizadas através de webconferência de algumas disciplinas dos cursos de graduação semipresenciais da UFC (Universidade Federal do Ceará), surgiram preocupações voltadas para distância transacional e obstáculos de aprendizagem. Essas preo

Promoção da educação a um conjunto de estudantes em temática desejada, ajustáveis a diferentes localidades e horários, torna-se possível com a utilização dos meios atualmente disponibilizados por plataformas e sites digitais. Nessa linha de ação foi desenvolvido pelo Laboratório de Genética e Reprodução em Peix

Objetivou-se avaliar se os alunos de disciplinas semipresenciais têm enfrentado dificuldade para obter êxito no desempenho dessas disciplinas, e elencar formas de solucionar esses pontos.  A pesquisa foi do tipo quantitativa, para a coleta utilizou-se instrumento avaliativo, elaborado a partir da Avaliação de

O Service Desk é uma forma de serviço utilizada por empresas de tecnologia da informação. O atendimento ao cliente é realizado de forma remota (à distância, utilizando meios como telefones e ou computadores conectados à internet. Os objetivos da pesquisa foram: foi analisar o Service Desk como uma forma de 

Os eventos no setor hoteleiro, estão crescendo cada vez mais, neste contexto, as formações que contemplam o ramo, devem preparar os futuros profissionais para este mercado, competitivo. Sendo assim, a disciplina de Captação e Coordenação de Eventos em Meios de hospedagem, do curso superior de Tecnologia em H

Os coquetéis estão sempre presentes nos eventos sociais e podem ser entendidos como a mistura de duas ou mais bebidas alcoólicas ou não e ingredientes capazes de agradar o paladar. Já os vinhos são bebidas alcoólicas fermentadas, a base de uva. Uma das possibilidades de intervenção do profissional de hotelaria

RESUMO: 
Este artigo busca apresentar a importância do papel do professor-tutor na modalidade à distância e as ferramentas que a acompanha, Através do surgimento das novas tecnologias a internet tornou-se um meio propício para a difusão do conhecimento, aumentando a oferta de cursos superiores à distância, nesse 
contexto o tutor é responsável por manter uma comunicação ativa com seus alunos através das ferramentas, por isso propomos neste artigo reflexões que abordem a importância do professor-tutor nessa modalidade, destacando suas principais características e funções e as ferramentas utilizadas no ensino à 
distância. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, e teve como  objetivo descrever e analisar o sistema de tutoria na Educação a Distância bem como suas ferramentas , destacando o importante trabalho do professor-tutor, averiguando suas características e suas qualidades .Concluiu- se também que com 
esse estudo, contribuiu para repensar a função dos tutores presenciais e a distância atuantes na modalidade de ensino à distância ,utilizando-se das ferramentas tecnológicas , tendo em vista que, acreditamos ser de fundamental importância a realização de formação inicial e continuada com esses profissionais, pois 
são eles que mantêm contato direto e diário com os alunos.

O Laboratório Didático de Física tem papel importante na formação do futuro Físico, Professor de Física ou profissões correlatas. Entretanto, as práticas experimentais realizadas em laboratórios estão limitadas e pouco sofrem modificações em suas propostas de ensino. Principalmente na educação a distância onde 
os estudantes não têm horários fixos para estar no laboratório realizando as práticas, como também em muitas localidades a estrutura é muito simples para realização de todas as práticas para a disciplina de laboratório. Assim, minimizando as potencialidades de professores e estudantes. Este trabalho apresenta 
uma proposta de Experimentação Alternativa em Física na educação a distância utilizando tecnologias e-Learning e m-Learning como proposta complementar aos experimentos de Física em disciplinas de Laboratório Didático de Ensino de Física. É proposto, em potencial, 59 experimentos e espera-se ao final do 
projeto o desenvolvimento de roteiros experimentais a serem utilizados nas disciplinas de Laboratório de Mecânica e Termodinâmica e de Laboratório de Eletromagnetismo e Ótica dos cursos de Física na modalidade a distância e também presencial. Onde na modalidade a distância o aluno já estar familiarizado com 
a realização de atividades no Ambiente Virtual, onde essa proposta visa que o aluno também realize as práticas em um Ambiente Virtual melhorando assim o seu aprendizado com a disciplina de laboratório. Lembrando que este projeto está sendo desenvolvido por um grupo de professores do Curso de Física da 
UECE, que devido as
limitações ao número de autores do Evento não puderam assinar este trabalho, são eles:Augusto
César Barros Barbosa, Antônio Carlos Santana dos Santos, Mona Lisa Moura de Oliveira.

O trabalho tem por finalidade a análise da plataforma CHAMILO para demonstrar a eficiência das ferramentas disponíveis, que facilitam a aprendizagem dos alunos.  O CHAMILO é um AVA gratuito,com código fonte livre que apresenta diversas ferramentas para facilitar o aprendizado à distancia.
A plataforma CHAMILO tem ferramentas que facilitam a comunicação e interação dos alunos, incentivando a autonomia e a criatividade dos participantes. Ficou claro a fácil usabilidade da plataforma com vastos recursos, integrados a rede social, ideal como ferramenta de educação nas escolas .
O projeto pretende ressaltar a importância da Aprendizagem Cooperativa como metodologia para o ensino da Matemática em especial,e para qualquer outra disciplina.A metologia vem ganhando espaço desde a década de 80 aqui no Brasil,e pretende-se com o projeto realizado em uma sala de aula do 8º ano 
ano,ressaltar aspectos qualitativos e quantitativos dos alunos que as praticam.Através do projeto ocorrerar  a verificação de resultados das provas externas e internas,depoimentos de alunos, que trabalham nesse projeto como parceiros na aprendizagem.Procurará apresentar as formas de encontro dos alunos,o 
estudo em grupos,e a mudança de nível na aprendizagem da Matemática.Como ainda Identificar no aluno,habilidades como liderança,trabalho em equipe,solidariedade, elevação da autoestima dos participantes,assim como o protagonismo juvenil, desenvolvido diante do projeto.
Para que esse projeto acontecesse, foi preciso separar a sala do 8º ano em  quatro grupos,que são separados por localidade e por afinidade.Após é construída uma tabela de horário de estudo para cada,e duplas de estudo durante a aula,e após esses dois momentos os alunos se reuniram em casa,em seus grupos 
para estudarem e debaterem sobre suas dúvidas e trocarem experiências.Dentre os autores citados durante a pesquisa temos: Davison Kroll , 1994, Johnson e Johnson, 1994, Slavin,1996 , Schumuck,1985,que nos serviram de fundamentação para acreditarmos nessa metodologia de ensino.Após algumas 
observações percebeu-se que os alunos estavam mais unidos,focados,interessados nas aulas,e passaram a ter melhoras na participação das avaliações internas e externas na sala de aula.

Este  artigo  traz  um  estudo  sobre  as  percepções  do  garçom,  este  profissional  do  atendimento  e  sua representatividade  no  mercado  de  alimentos  e  bebidas,  especificamente  nas  barracas  de  praia  da  orla de  Morro  Branco,  no  município  de  Beberibe-CE.  As  informações  contidas  neste  trabalho  
foram coletadas  através  de  pesquisa  exploratória  no  ambiente  de  trabalho  destes  colaboradores,  em estabelecimentos  de  alimentos  e  bebidas  com  características  similares,  porém  com  estilos  de  negócio particularizados.  Como  base  neste  universo  pesquisado,  foi  extraído  de  uma  amostra  
composta  por garçons  e  por  seus  clientes,  com  a  finalidade  de  mensurar  a  receptividade  de  seu  atendimento.  Os resultados  evidenciaram  uma  diversidade  de  perfis  de  garçons  com  informações  que  revelam  as adversidades  enfrentadas  por  uma  categoria  que  ha  muitos  anos  reivindica  acesso  
ao  conhecimento através  de  cursos  de  capacitação  para  as  pessoas  que  pretendem  ingressar  no  mercado  de  trabalho, sobretudo  para  os  profissionais  que  já  atuam  no  mercado  e  que  buscam  aperfeiçoamento  para prestarem  um  serviço  com  mais  preparo  e  qualidade,  relatos  de  perseverança  
e  superação  destes prestadores  de  serviço,  com  importância  e  relevância  nos  impactos  na  satisfação  dos  consumidores  nos estabelecimentos  de  alimentos  e  bebidas,  no  que  se  refere  a  frequência  e  a  fidelização  dos frequentadores  das  praias  do  litoral  leste  do  Ceará,  não  só  para  contemplar 
 as  belezas  naturais  da região, mas que apreciam um bom atendimento com alegria e cortesia.

Está pesquisa foi realizada aparti do curso de Hotelaria em modelo EaD, para a conclusão do curso. O intuito de apresentar está pesquisa é de mostrar em paralelo ao mesmo que o ensino EaD/ UAB tem grande grau de qualidade, e que se é capaz de se desenvolver pesquisas de grande importância, estrutura eficaz 
e aprendizado positivo.

A importância da disciplina de Introdução a Física no ensino a distância UAB-UECE. 
Tendo em vista que há uma grande carência de professores de física interior do estado do ceará e que muitos que dão aula não têm uma formação específica na área, assim a UAB-UECE vendo essa carência decidiu criar cursos de Licenciatura plena em física, com o objetivo de expandir essa área e melhorar o esse 
quadro de professores presentes no interior. Nesse contexto apresentado, acaba que muitos alunos que são alunos UAB-UECE são oriundos da rede pública que acaba muitas vezes os alunos chegam sem embasamento de conteúdos de matemática e física, onde deveriam ser explorados na educação básica, dessa 
forma, a Universidade tem que complementar essa falta de conteúdos. Por isso, que a disciplina de introdução à física foi colocada tanto na matriz curricular dos cursos licenciatura plena em física presencial quanto à distância, onde esse curso tem uma temática totalmente conceitual, com o propósito de dá uma 
revisão geral dos conteúdos não visto no ensino médio, e apresentando o que será visto durante o curso, não só isso, mas também com o objetivo de mostrar o ponto de vista histórico da física; O que é física?; O que um físico faz no Brasil? Essa disciplina também pretende cumprir a função de nivelamento, assim os 
alunos adquirem uma perspectiva mais profunda e uma visão rigorosa sobre os conceitos da física, consequentemente vendo uma consideração de aplicações no nosso cotidiano. Outro fato importante, é que com essa disciplina ela ajuda durante todo o curso, pois a física conceitual foi bastante explorada, de tal 
modo que, servirá de fundamento para aprender os conteúdos nas cadeiras de física ao longo do curso, dessa forma, até os exercícios se tornam mais fáceis de ser compreendidos.

Introdução
Diante da dificuldade de se completar a carga horária de 200h em Atividades Complementares Curriculares (ACC) necessárias aos cursos de Licenciaturas na UAB do polo CVT de Beberibe, nós tutores da Licenciatura em Matemática UFC/UAB criamos um curso de ACC de 40h/a, para cada nível, intitulado 
“Matemática com o Geogebra”, nos níveis I, II e III.
Objetivos:
• Servir como ACC para as licenciaturas,
• Divulgar o software Educacional Geogebra,
• Auxiliar no processo ensino-aprendizagem.
Descrição:
 Do curso
O curso “Matemática com o Geogebra” utiliza o software educacional Geogebra para auxiliar na aprendizagem matemática através de aulas elaboradas de acordo com os três níveis de Ensino: Nível I, para os conteúdos de Ensino fundamental I; Nível II, Ensino Médio e Nível III, Ensino Superior. 
 Da experiência
As turmas acontecem sempre que temos 5 ou mais alunos necessitando de ACC e/ou aprendizagem para as disciplinas de Cálculo.
 Dos resultados
Até o momento 40 alunos receberam certificados em 4 turmas: dois de nível I e dois de nível II. Vê-se claramente o bom desempenho naqueles que já fizeram o mesmo nos dois níveis, quanto ao desenvolvimento nas aulas das disciplinas de Cálculo.
Recomendação
Recomendamos o mesmo a qualquer polo que oferte os cursos de Licenciatura, não tão somente como ACC, mas como uma iniciativa de levar o aluno a aprender e reutilizar a aprendizagem com software para as escolas onde irão atuar.
Na atual conjuntura é imprescindível que a escola faça uso das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs) como suporte à aprendizagem, principalmente nas aulas de física, visto ser uma disciplina de difícil compreensão por parte dos alunos. Este artigo propõe trabalhar a inclusão de fóruns online no 
ambiente virtual de aprendizagem Help Class Online, plataforma desenvolvida no LMS Moodle. A metodologia do trabalho consistiu das seguintes estratégias didáticas, após as aulas expositivas teóricas, os alunos assistiram ao filme Gravidade, lançado em 2013, que foi seguido por um debate em grupo e, como 
atividade extra classe, os discentes fizeram a  análise do filme com participação em um fórum de discussão estruturado com cerca de treze questões norteadoras acerca do referido filme. Essa pesquisa fundamente-se na teoria sócio-interacionista de Vygotsky, pois a aprendizagem ocorre como um processo de 
interação social entre pares aluno-aluno e que ela seja um processo de colaboração. Participaram dessa pesquisa dezoito alunos do IFCE estando no quinto período de informática, durante a disciplina de física 4. Espera-se que com essa atividade possam-se dinamizar as aulas de física e, de alguma forma, colocar o 
aluno em seu mundo vivencial, compartilhando o seu tempo extracurricular não somente com redes sociais.Destacaremos também, a escola, como parte integrante dessa sociedade, com a preocupação de formar cidadãos críticos, reflexivos e responsáveis pelo seu aprendizado, tem de se adequar a esse novo 
ambiente, criando mecanismos didático pedagógicos que favoreçam o aprendizado de forma dinâmica e contínua, com aprendizado para toda a vida. A educação a distância abre um caminho importante: satisfazer o direito que toda pessoa tem de ter acesso à educação, em qualquer etapa de sua vida e de acordo 
com suas necessidades e interesses. (Garcia, 2001b: 161)
Como conseqüência, a introdução das NTIC, na área educacional, "contribui para o re-pensar e para a re-construção da prática educativa, modificando a concepção de professor, de aluno, de escola, de universidade". (Borges e Fontana, 2003)
Nesse contexto, a incorporação das NTIC na educação deve vir acompanhada de  uma reflexão do ato de ensinar e deverá estar condicionada ao planejamento didáticopedagógico da instituição, caso contrário as NTIC podem ser consideradas um elemento estranho e desprovido de sentido no processo de ensino-
aprendizagem. No intuito de contribuir para reflexão sobre o processo de ensino-aprendizagem on Une com o uso das NTIC, apresentam-se a seguir alguns pontos fundamentais da teoria sócio-interacionista de Vigotsty.



O desenvolvimento do pensamento científico é fundamental na formação de profissionais de excelência, visto que é por meio deste que os conhecimentos são aprimorados. Nesse contexto, a disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso do curso superior de Tecnologia em Hotelaria do Instituto Federal de Educação, 

A formação profissional do tecnólogo em hotelaria deve qualificar o discente não apenas para o exercício de atividades operacionais, mas também para os cargos de gestão. Nesse contexto, a disciplina de Direito Empresarial do curso superior de Tecnologia em Hotelaria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecno

A presente experiência discutiu os principais fatores que determinaram o alto índice de reprovação das disciplinas correlacionadas com a construção de monografias dos Cursos de Licenciaturas em Química e Física do Polo UAB da cidade de Camocim pela UFC. Estas disciplinas possuíam um baixo índice de aprova
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Tutor presencial, facilitador, identidade.
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controle acadêmico, tutoria, acompanhamento pedagógico

Educação a Distância, Polo de apoio presencial, Relevância.
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Webconferência, Encontros Presenciais, Semi-Presencial, UAB, Insatisfeitos.

Tutor online, Ensino a distância, ambiente virtual

Educação à Distancia, Perfil e dificuldades, Tecnologias.

Matemática, Geogebra, ACC
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Cultura Colaborativa, Projeto Político Pedagógico, Planejamento Estratégico
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Sala 1 -  TEMA:  A COLABORAÇÃO DA UAB NA FORMAÇÃO DOCENTE DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO CEARÁ

PARTILHA DE VIVÊNCIAS DE AULAS PRÁTICAS ENTRE ALUNOS DOS ENSINOS SUPERIOR E 
FUNDAMENTAL: A ACADEMIA SE APROXIMANDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

A IMPORTÂNCIA DA MONITORIA NAS AULAS PRATICAS – CURSO DE
LICENCIATURA EM QUIMICA/EAD, POLO MARACANAÚ

AULAS PRÁTICAS DE LABORATÓRIO EM UM CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS A DISTÂNCIA: 
DESAFIOS E POSSIBILIDADES.

PERCEPÇÃO DE DOCENTES DE ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS
FRENTE A UTILIZAÇÃO DO LABORATÓRIO DE BIOLOGIA DO
CVT/POLO UAB DE BEBERIBE-CE COMO ESPAÇO DE AULAS PRÁTICAS

PROJETO CIÊNCIAS: DIFUNDINDO AULAS DE LABORATÓRIO NAS
ESCOLAS DE MARANGUAPE-CE

Dhara Santos Mendes

REALIDADE SOCIAL E A FORMAÇÃO DOCENTE: abordagem de casos polêmicos 
com alunos em formação do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas Francisco Wagner de Sousa Paula

FORMAÇÃO DE PROFESSOR EM EAD LICENCIATURA EM ARTES
VISUAIS NOS POLOS UAB MARACANAÚ E ORÓS-CE Rosa Maria Alves de Oliveira

FORMAÇÃO DE PROFESSORES ATRAVÉS DA EAD EM SOBRAL: análise da 
efetividade na perspectiva dos licenciandos Priscilla Uchoa Martins

Sala 2  -  TEMAS:  A EDUCAÇÃO SUPERIOR NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES REGIONAIS
                                                                                           A EXPANSÃO DA UAB E SUA IMPORTÂNCIA NA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO CEARENSE

CARTOGRAFANDO O CONHECIMENTO BÁSICO PARA A REDUÇÃO DAS
DESIGUALDADES, POR MEIO DO SOFWARE GOOGLE EARTH. Raimundo Alison de Souza Borges

POLO UAB EM MARACANAÚ: O ENSINO SUPERIOR NA REDUÇÃO DAS
DESIGUALDADES PARA AS JUVENTUDES Afonso Vieira Lino Filho

ABAYOMI: DA BONECA DE TRAPOS À RELAÇÃO SIMBÓLICA COM OS
ASPECTOS DE RESISTÊNCIA DA MULHER NEGRA NO POLO UAB/UECE
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Sala 3 – TEMA: A MODALIDADE DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA COMO INOVAÇÃO PEDAGÓGICA

EAD NO ENSINO SUPERIOR: Experiências e Expectativas José Geovane Pinheiro e Silva

EVENTO ACADÊMICO EXTRA-CURRICULAR COMO PROMOTOR DE 
INTEGRAÇÃO ENTRE ALUNOS DE UM CURSO DE GRADUAÇÃO A DISTÂNCIA Alicia da Costa Pereira

WIKI COMO ATIVIDADE NO CURSO DE MODALIDADE EAD:
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A IMPORTÂNCA DAS AULAS PRÁTICAS NO ENSINO MÉDIO Patrícia Freitas Brasil
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