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OFERTA DE DISCIPLINAS PARA O PROMESTRE

 

1 – Semestre/ano:                                  
I/2020 

 

3 – Nome da Disciplina
 
CONCEPÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO
 

Obrigatória [      ] 
*Carga horária 30h 

 
4 – Docentes Responsáveis:
Andreia de Assis Ferreira

Oliveira e Glaucia Maria dos Santos Jorge

 
5 – E-mail: 
filosofiapromestre@gmail.com

 
6 – Horário:                   
14h às 17h 

 

Quinzenal [   X   ] Semanal [      ]

 
8 – Nº Total de Vagas:

20 

 
9 – Vagas para eletivas  1

Sim [ ] Não [
 
11 – Ementa (mínimo 50 
Na disciplina Concepções acerca de tecnologias e educação serão abordados os 

fundamentos conceituais que arrimam as diferentes concepções teóricas acerca das 

relações entre a educação e as tecnologias. Neste sentido, oferecer

seções de conferências e seminários, um panorama das distintas perspectivas 

conceituais de definição do que seja tecnologia, bem como das possibilidades de 

mobilização das diversas mediações tecnológicas nos diversos ambientes e modalidades 

educacionais. Assim, em cada uma dos oito encontros serão apresentadas e debatidas a 

diversidade constitutiva e característica da área, fornecendo aos estudantes nela 

matriculados subsídios categoriais a uma compreensão aprofundada da complexidade 

específica do tema. 
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FERTA DE DISCIPLINAS PARA O PROMESTRE

 

Semestre/ano:                                  2 – Data de Início: 
 09/03/2020

Nome da Disciplina: 

CONCEPÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO 

Optativa [   X   ] 

Docentes Responsáveis: 
Andreia de Assis Ferreira, Antônio José Lopes Alves, Breynner Ricardo de 

Glaucia Maria dos Santos Jorge 

filosofiapromestre@gmail.com 

Horário:                                             7 – Dia da Semana:
 Segunda-feira 

Semanal [      ] 

: 

Vagas para eletivas  10 – Vagas para isoladas 
Não [X]  Sim [X] 

(mínimo 50 caracteres) 
Na disciplina Concepções acerca de tecnologias e educação serão abordados os 

fundamentos conceituais que arrimam as diferentes concepções teóricas acerca das 

relações entre a educação e as tecnologias. Neste sentido, oferecer-se

seções de conferências e seminários, um panorama das distintas perspectivas 

conceituais de definição do que seja tecnologia, bem como das possibilidades de 

mobilização das diversas mediações tecnológicas nos diversos ambientes e modalidades 

ssim, em cada uma dos oito encontros serão apresentadas e debatidas a 

diversidade constitutiva e característica da área, fornecendo aos estudantes nela 

matriculados subsídios categoriais a uma compreensão aprofundada da complexidade 
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FERTA DE DISCIPLINAS PARA O PROMESTRE 

3/2020 

Breynner Ricardo de 

Dia da Semana: 

Não [] 

Na disciplina Concepções acerca de tecnologias e educação serão abordados os 

fundamentos conceituais que arrimam as diferentes concepções teóricas acerca das 

se-á, por meio de 

seções de conferências e seminários, um panorama das distintas perspectivas 

conceituais de definição do que seja tecnologia, bem como das possibilidades de 

mobilização das diversas mediações tecnológicas nos diversos ambientes e modalidades 

ssim, em cada uma dos oito encontros serão apresentadas e debatidas a 

diversidade constitutiva e característica da área, fornecendo aos estudantes nela 

matriculados subsídios categoriais a uma compreensão aprofundada da complexidade 
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12 – Programa(mínimo 01 tópico geral)
1. Conceito de tecnologia: atividade humana e 

2. Tecnologias: processualidade e criação.

3. Educação e tecnologias. 

4. Tecnologias e educação. 

5. Educação Tecnológica. 

6. Da polissemia do conceito à 

 
13 – Bibliografia(referências básicas a serem enriquecidas pelos palestrantes
MILL, D. (org.) Dicionário crítico de educação e tecnologias e educação a distância

Campinas: Papirus, 2018. 

SELWYN, N. Education

BloomsburyAcademic, 2016.

SELWYN, N. Is technology good for education? (

Books, 2016. 

VIEIRA PINTO, A. O conceito de tecnologia

Contraponto, 2005. 
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(mínimo 01 tópico geral) 
: atividade humana e polissemia. 

2. Tecnologias: processualidade e criação. 

 

 

6. Da polissemia do conceito à diversidade de concepções. 

referências básicas a serem enriquecidas pelos palestrantes
Dicionário crítico de educação e tecnologias e educação a distância

ducation and technology: key issues and debates

BloomsburyAcademic, 2016. 

Is technology good for education? (Digital futures). Oxford: Polity 

O conceito de tecnologia, dois volumes. Rio de Janeiro: 
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referências básicas a serem enriquecidas pelos palestrantes) 
Dicionário crítico de educação e tecnologias e educação a distância. 

ebates. Sidney: 

. Oxford: Polity 

, dois volumes. Rio de Janeiro: 


