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Ementa
Este curso tem por objetivo caracterizar ambientes educacionais mediados por recursos tecnológicos,
entendidos sob a perspectiva do pensamento complexo. Partindo da definição e caracterização de
Complexidade e da percepção desta como central no entendimento da construção do conhecimento em
rede, o curso aborda o paradigma complexo, o planejamento de curso e o design educacional complexo
(Freire, 2013), refletindo criticamente sobre as implicações da concepção e implementação de ambientes
educacionais que, envolvendo a utilização de recursos tecnológicos, considerem a não linearidade do
conhecimento e da aprendizagem, a construção cognitiva em rede, a inter-/transdisciplinaridade e os
multiletramentos. O curso enfatiza o componente prático do planejamento de cursos, convidando os
participantes à elaboração de propostas a partir de contextos comuns a todos – o que levará à avaliação
conjunta de soluções adequadas, bem como a partir do contexto real de cada participante – o que
proporcionará o intercâmbio concreto de experiências e possíveis soluções. Dessa forma, o curso
também se direciona a uma reflexão sobre práticas educativas e papéis de alunos e professores em
ambientações educacionais variadas.
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