
 

 
 

MINICURSO 12 
 

A FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A MEDIAÇÃO NAS 
DISCIPLINAS HÍBRIDAS 

 
O ensino híbrido é defendido hoje como uma tendência educacional no ensino superior, 
especialmente por aspetos como flexibilidade, facilidade de acesso e integração de diferentes 
tecnologias, personalização do ensino, possibilidades de avaliação continuada e maior 
interação entre os professores e estudantes. Neste minicurso trataremos do conjunto de 
práticas de ensino mediado por ambientes on-line e tecnologias digitais, que envolve: 
atividades de ensino-aprendizagem desenvolvidas em regime presencial, onde as tecnologias 
se instituem como elemento de mediação; modalidade virtual de formação que inclui a 
utilização de ambientes virtuais de aprendizagem para virtualização do tempo e espaço de 
aprender, com a possibilidade de estudo individualizado, interação com o material didático 
disponibilizado, interação com o professor e interação com os colegas. 
 
Objetivos/justificativa: 
São objetivos do minicurso: explorar as ferramentas de interação e comunicação disponíveis 
nos ambientes virtuais de aprendizagem; escolher melhores estratégias para personalização 
do ensino; montar roteiros para encontros presenciais; dinamizar as interações entre os 
estudantes para a construção de suas aprendizagens; utilizar novos mecanismos de avaliação 
da aprendizagem. 
 
Conteúdo do curso: 
Ensino híbrido como articulador no processo de desenvolvimento de competências para a 
colaboração; organização na seleção e disponibilização dos conteúdos e informações no 
ambiente virtual, com o propósito de aproximá-los dos estudantes e agilizar a comunicação 
com a turma; a motivação dos alunos, o desenvolvimento da autonomia, senso de 
competência e sentimento de pertencimento; encontros presenciais - o aluno como 
protagonista na construção de suas aprendizagens; avaliação da aprendizagem - a 
personalização do ensino. 
 
Pré-requisitos para os participantes: 
Ser professor ou gestor do ensino superior; ter desenvoltura com a utilização das tecnologias. 
 
Público alvo: 
Professores e gestores. 
 
PROFESSOR: 
 
Wannise de Santana Lima 
Doutora em Educação pelo Instituto de Educação da Universidade de Lisboa (2016), mestre em Engenharia de 
Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina (2003) e graduada em Pedagogia pela Universidade 



 

 
Estadual de Feira de Santana (1998). Tem experiência em docência e gestão educacional. Atua como docente no 
ensino superior (graduação e pós-graduação) desde 2003. Atualmente é diretora acadêmica da UNIRN. 


