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Disciplina: P01914 – Estudo de Casos e Experimentos de Aprendizagem em 
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Área de Concentração: Processos Cognitivos e Ambientes Digitais 
 Linha de Pesquisa: Aprendizagem e Semiótica Cognitiva 
Professor: João Augusto Mattar Neto (responsável/ 305072) 

Semestre: 2º semestre de 2022  
Horário: quarta-feira, das 19h00 às 22h00 
 Créditos: 3 
Carga Horária: 255 horas 

Tipo: eletiva, MestradoDoutorado. 
 
1. Ementa 

Estudos de caso sobre atividades de aprendizagem (formais, não formais ou 
informais) e cursos realizados em ambientes virtuais diversos, tais como: AVAs 
(Ambientes Virtuais de Aprendizagem, como Moodle, Blackboard, Desire2Learn e 
Canvas), Web 2.0, redes sociais, games, simulações, mundos virtuais 3D, realidade 
virtual, realidade aumentada, plataformas adaptativas, inteligência artificial e mobile 
learning. 

 
2. Objetivos 

Introduzir o aluno à teoria e prática do blended learning e da educação a 
distância (EaD) online em diversos níveis: educação básica, ensino superior e 
treinamento corporativo. Estudar as soluções metodológicas e tecnológicas colocadas 
em prática em educação durante o período da pandemia do covid-19, no Brasil e no 
exterior. Compreender as etapas para a elaboração de um estudo de caso. 

 
3. Metodologias 

As aulas incluirão momentos expositivos e debates, discussões de textos e 
casos, e apresentações de leituras e experimentos por parte dos alunos. 

Serão identificadas e analisadas as teorias da aprendizagem que 
fundamentam as práticas observadas nos casos estudados, tais como: teorias de 
aprendizagem clássicas (behaviorismo, cognitivismo e construtivismo), conectivismo 
(George Siemens e Stephen Downes), teoria da industrialização (Otto Peters), teoria 

da distância transacional (Michael Moore), teorias da interação (Michael Moore et al), 
comunidade de investigação (Randy Garrison, Terry Anderson e Walter Archer), 
aprendizagem colaborativa online (Linda Harassim) e andragogia (Malcolm Knowles). 

Os alunos desenvolverão experimentos de aprendizagem em ambientes 
virtuais e refletirão sobre as atividades realizadas, relacionando-as com as teorias de 
aprendizagem que as fundamentaram. 

 
4. Recursos 

Serão utilizados o/ou Microsoft Teams e o Moodle como ambientes virtuais de 
aprendizagem. 

Serão também utilizados formulários, softwares de análise quantitativa e 
qualitativa. 



5. Conteúdo programático  

 

Semana Conteúdo 

 
 
 
 
1° 

Apresentação dos alunos e do professor. Apresentação e discussão 
do programa da disciplina. Cronograma. 
Critérios de avaliação. Bibliografia. Organização das atividades 
durante o semestre. Paradigmas, abordagens e fluxo da pesquisa. 
Áreas de Pesquisa na Capes. 

 
 

2° 

 
 
Revisão de literatura, estado da arte e referencial teórico para 
estudos de caso. 

 
3° 

 
Planejamento de um estudo de caso. 

 
4° 

 
Metodologias para estudos de caso. 

 
5° 

 
Metodologias para estudos de caso. 

 
 

6° 

 
 

Metodologias para estudos de caso. 

 
 

7° 

 
 
Coleta de dados para estudos de caso. 

 
 
8° 

 
 
Análise e interpretação de dados para estudos de caso. 

 
 
9° 

 
 
Redação do estudo de caso. 

 
 

10° 

 
 

Educação a Distância. Blended Learning. 



 
 
11° 

 
Teorias da aprendizagem em educação a distância e blended learning. 

 
 
12° 

Planejamento e gestão da educação a distância e do blended 
learning. Ambientes virtuais de aprendizagem, ferramentas e 
tecnologias. Games. 

 
 
13° 

Design Instrucional e produção de conteúdo para educação a distância 
e blended 
learning. Interação em Ambientes Virtuais de Aprendizagem. 

 

 

14° 

 
Docência online e tutoria. O aluno em educação a distância e blended 

learning. 

 
 

15° 

 
Avaliação em educação a distância e blended learning. Pesquisa em 
educação a distância e blended learning. 
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7. Avaliação 
Para aprovação, serão consideradas as exigências do TIDD para frequência às 

aulas. No Regulamento da Pós-Graduação está previsto 86,6% de frequência mínima. O 
cálculo da frequência envolverá as atividades síncronas e assíncronas. Confira o 

artigo 66 do regulamento disponível em: 
https://www.pucsp.br/sites/default/files/curso_pos_graduacao_mest_doutora/regul 
amento_pos_graduacao.pdf. 

Participação nas atividades realizadas no Moodle e no Teams (50%) e Projeto 
de um Estudo de Caso (50%). 

Esta disciplina corresponde a 3 (três) créditos e/ou 255 (duzentas e cinquenta 
e cinco) horas, o que equivale aproximadamente a um tempo de estudo de 12 (horas) 
por semana, além das aulas. 

http://www.pucsp.br/sites/default/files/curso_pos_graduacao_mest_doutora/regul
http://www.pucsp.br/sites/default/files/curso_pos_graduacao_mest_doutora/regul

