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1. Descrição e ementa da disciplina
Estudo do desenvolvimento histórico das teorias de aprendizagem e dos respectivos
conceitos de conhecimento, ensino, aprendizagem e comunicação com ênfase na
epistemologia genética articulada com as teorias de base biológica e sócio-cultural, nos
processos de construção do conhecimento e na mediação pedagógica. Relação das
teorias estudadas com práticas desenvolvidas em ambientes virtuais de aprendizagem,
de modo a favorecer a realimentação das teorias e a reconstrução das práticas.
2. Detalhamento da ementa da disciplina em unidades de conteúdo para 17 semanas
de aula.
Aula 01:
Apresentação do programa da disciplina; discussão dos critérios de avaliação;
organização dos grupos de trabalho.
Aula 02:
Epistemologia e teoria do conhecimento: Empirismo.
Aula 03:
Epistemologia e teoria do conhecimento: Racionalismo.
Aulas 04 e 05:
Epistemologia e teoria do conhecimento: Interacionismo (Epistemologia Genética de
Jean Piaget).
Aulas 06 e 07:
Epistemologia e teoria do conhecimento: Interacionismo (Aboragem histórico-cultural
de Vygotsky).
Aula 08:
Teorias de aprendizagem: a proposta de Paulo Freire.

Aula 09:
Teorias da aprendizagem: do Condutivismo à Psicologia Cognitiva.
Aula 10:
Teorias da aprendizagem: por associação; por reestruturação; por associação e
construção (duas formas distintas e complementares de aprender).
Aulas 11 e 12:
Natureza e características dos ambientes virtuais de aprendizagem: potencialidade
para a educação online.
Aula 13:
Desenho didático dos ambientes virtuais de aprendizagem: desdobramentos para a
educação online.
Aula 14:
Processos de mediação nos ambientes virtuais de aprendizagem: desdobramentos
para a educação online.
Aula 15:
Avaliação de aprendizagem nos ambientes virtuais de aprendizagem: desdobramentos
para a educação online.
Aula 16:
Avaliação final da disciplina: apresentação dos seminários de pesquisa.
Aula 17:
- Avaliação final da disciplina: apresentação dos seminários de pesquisa.
- Avaliação da disciplina, pelos alunos.
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4. Avaliação
A avaliação será processual e envolverá:
-

-

Avaliação individual: realização de leituras, análises, discussões e elaboração de
paper sobre a contribuição da disciplina para a pesquisa desenvolvida em nível de
dissertação de mestrado (material a ser incorporado a posteriori no memorial da
qualificação).
Avaliação em grupo: elaboração e apresentação do seminário de pesquisa.

