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Ementa:
Este curso é destinado a todos os alunos interessados em observar processos de letramento digital,
aprendizagem e interação em cursos online, analisar aspectos desses processos à luz de propostas teóricas
importantes para a Lingüística Aplicada e para a Tecnologia de Informação e Comunicação e refletir
sobre implicações dessas análises e observações para seus próprios contextos de pesquisa ou de
trabalho. O curso é uma das atividades do Grupo de Pesquisa Edulang, responsável pelo design e
implementação de vários cursos online desde 1998, e por isso contará com acesso a uma grande variedade
de cursos a distância e dados sobre os processos a serem focalizados neste curso. Contará ainda com o
depoimento vivo de professores de cursos a distância sobre questões de interesse na esfera do ensinoaprendizagem e gerenciamento da docência online durante os processos de letramento digital.
A organização do curso será feita em três blocos de uma semana cada, de modo a contemplar leituras,
discussões, observações práticas, análise e reflexão sobre os três grandes temas: letramento digital,
aprendizagem online e interação online.
São benvindos ao curso pesquisadores em formação de mestrado ou doutorado
com pouca ou nenhuma familiaridade com as questões específicas a serem
focalizadas. São também benvindos os alunos especiais ou outros interessados na
categoria de ouvintes.
Parte da bibliografia recomendada será em inglês. O curso será implementado em
aulas diárias, de 3 horas (9 às 12), ao longo de 3 semanas consecutivas (6 a 24 de
fevereiro). Se necessário e adequado, é possível estudar uma mudança de horário
durante parte do curso para acomodar horário conflitante com alguma outra
disciplina. Uma bibliografia básica será publicada (e parcialmente disponibilizada)
no final de novembro, de modo que os interessados possam se organizar em
relação ao acesso aos textos de leitura obrigatória. Para acesso a essa bibliografia,
após inscrever-se no curso, os interessados podem enviar um e-mail para
hcollins@uol.com.br.

