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Este curso visa à discussão de questões referentes à formação de professores de
línguas (em-serviço e pré-serviço) que, em um cenário educacional e uma sociedade
que se digitaliza rapidamente, se vêem solicitados a usar o computador na sala de aula
presencial e/ou em contextos instrucionais a distância. Sob a perspectiva da
Lingüística Aplicada, serão abordados temas relativos à formação e autoformação, à
reflexão sobre a prática docente, à constituição da identidade profissional, aos
conceitos de interação e de interatividade, às interfaces e linguagens da hipermídia,
aos papéis desempenhados pelo professor nos contextos presencial e digital e à
repercussão da mediação tecnológica nas ações pedagógicas e nas representações do
professor sobre si mesmo, seus alunos e sua prática.
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