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EMENTA
Este curso tem por objetivo discutir o desenho de cursos presenciais, semipresenciais
e a distância, sob a ótica sistêmica do pensamento complexo. Partindo da definição e
caracterização de Complexidade e da percepção desta como central no entendimento
do paradigma educacional complexo, em emergência, o curso aborda conceitos
essenciais e fundamentos do planejamento de curso e do design instrucional,
refletindo criticamente sobre as implicações da concepção e implementação de
ambientes educacionais que considerem a não linearidade do conhecimento e da
aprendizagem, a construção cognitiva em rede, a inter-/transdisciplinaridade e os
multiletramentos. Além disso, o curso apresenta e traz à reflexão modelos de design
educacional concebidos à luz da complexidade. Discutindo as ambigüidades,
contradições e diversidades que identificam a sociedade atual, o curso também abre
espaço para uma reflexão sobre práticas educativas e papéis de professores e alunos,
em contextos e ambientações educacionais diversos.
Leitura prévia obrigatória:
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