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Este curso visa à discussão de questões relativas à aprendizagem de línguas mediada pelo 
computador e à formação de professores em/para contextos assim caracterizados, abordando 
aspectos teórico-práticos do uso desse recurso tecnológico para propósitos instrucionais, em 
ambientações presenciais, semipresenciais e digitais. O curso parte da origem e 
desenvolvimentos em CALL e CMC, explorando noções pontuais e destacando interfaces e 
ferramentas de comunicação síncrona e assíncrona, voltadas para o ensino-aprendizagem de 
línguas. O curso dedica especial atenção à formação tecnológica do professor, enfatizando a 
reflexão sobre a prática docente, papéis desempenhados nos contextos presencial e digital, 
mediação e a midiatização nas ações pedagógicas, e questões relativas à elaboração de 
projetos/cursos mediados pelo computador/Internet e à aplicabilidade de materiais didáticos 
digitais.  
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