INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO
OBJETIVOS DO CURSO:
- Oferecer formação em Informática para profissionais que trabalham com Educação, desenvolvendo habilidades para
o uso do computador no processo educacional, bem como maior interação com as atuais formas de aquisição e
disseminação do conhecimento baseadas na tecnologia da Informática.
-

Especializar profissionais dando subsídios teórico-práticos para que possam atuar com eficácia no mercado de
trabalho, utilizando o computador de forma crítica, criativa e construtiva;

-

Habilitar docentes para um melhor desempenho nas atividades do ensino, utilizando a informática como mais uma
ferramenta pedagógica;

-

Conhecer e discutir as novas ferramentas no ambiente de trabalho, ampliando as possibilidades no processo
educacional.

PÚBLICO-ALVO:
-

Licenciados em qualquer área de atuação
ESTRUTURA CURRICULAR
Conceitos Básicos de Informática
Introdução à Informática na Educação
O computador e o Processo de Ensino Aprendizagem
Implicações Psicológicas no uso do computador
Software Educacional
Educação à Distância
Gestão de Laboratórios
A internet como Ferramenta de Ensino
Modelagem de Sistemas Educacionais
Introdução as Redes de Computadores
Tecnologia de Ensino para Portadores de Necessidade Especiais
Prática Docente em Ambientes Informatizados
Paradigmas Educacionais Emergente
Didática do Ensino Superior
Metodologia da Pesquisa
TCC – Trabalho de Conclusão de Curso
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Carga Horária Total: 360 Horas (módulos de 24 horas em 15 encontros mensais, um final de semana por mês).
Sexta: das 13 às 18 horas
Sábado: das 7:30 às 12 horas e das 14 às 19:30 horas
Domingo: das 7:30 às 12:30 horas
Duração do Curso: 15 meses de Aula + 03 meses p/ preparação TCC.
Investimento: R$ 260,00 (18 parcelas)
Graduados Uninorte ou Grupos: R$ 221,00 (18 parcelas)
Taxa de Inscrição: R$ 75,00
* Obs.:
- A Uninorte se reserva o direito de não iniciar o curso caso o número de alunos inscritos seja inferior a 30
(trinta), comprometendo-se a devolver s valores investidos.
- A estrutura curricular deste curso pode sofrer pequenas alterações até o início do curso, pois os
coordenadores estão trabalhando no aprimoramento da mesma.
Documentos para inscrição:
• Curriculum Vitae atualizado;
• 1 Foto 3x4 colorida e recente;
• Cópia autenticada do Diploma de Nível Superior;
• Cópia autenticada do Histórico Escolar do Nível Superior;
• Cópia simples: RG Civil; CPF; Certidão de Nascimento ou Casamento (mulheres casadas); Título Eleitoral; Certificado de
Reservista e Comprovante de residência;
• Pagamento da Taxa de Inscrição no ato.

