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1 INTRODUÇÃO 

 

Com base nos achados encontrados na pesquisa de mestrado profissional “A 

FORMAÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL EM CURSO DE GRADUAÇÃO A 

DISTÂNCIA: uma abordagem reflexiva do olhar docente” esboçamos essa proposta 

de “Curso de Capacitação de Recursos Tecnológicos e Pedagógicos para 

doentes de Graduação em Serviço Social atuantes na Educação a Distância - 

EAD”. Trata-se de um produto técnico vinculado a dissertação de mestrado 

profissional, apresentada à Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) – Centro 

de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde (CEDESS), para a obtenção do 

título de Mestre no Programa de Pós-graduação Mestrado Ensino em Ciências da 

Saúde. 

Por meio das respostas dos assistentes sociais docentes participantes da 

pesquisa, foi possível confirmar a hipótese por nós levantada, ao passo em que 

constatamos que as Instituições de Ensino Superior (IES), por meio dos respectivos 

Projetos Pedagógicos do Curso (PPC) de Serviço Social, primam pela observância e 

aplicabilidade dos princípios e diretrizes que fundamentam a formação profissional do 

assistente social, buscando formar profissionais qualificados para seu exercício. 

Contudo, possibilitou identificar fragilidades quanto à relação trabalhista entre IES e 

docentes, em razão da sobrecarga das atividades acadêmicas, sem a compensação 

salarial adequada para esses fins. Por outro lado, revelou a necessidade de contínua 

capacitação dos docentes para o desenvolvimento de competências voltadas ao uso 

dos recursos tecnológicos e de metodologias pedagógicas inovadoras a serem 

utilizadas nessa modalidade educacional.  

A pesquisa que originou essa proposta com vistas a intervenção na realidade 

profissional dessa pesquisadora, surgiu da inquietação da sua prática docente na EAD 

há mais de 8 anos, percebendo em sua rotina de trabalho dificuldades apresentadas 

por ela e por seus pares em sua maioria graduados em  sistema educacional 

tradicional, cujo centro do processo é o professor e o discente um receptor de 

conhecimentos, evidenciando o despreparo pedagógico docente  no que tange a 

utilização dos recursos tecnológicos como meio de interação e comunicação com os 

alunos, bem como para ministrar aula na Educação a Distância fazendo uso de novas 
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metodologias próprias que visem estimular a autonomia e o senso de 

responsabilidade do aluno, num processo pedagógico horizontal de construção e 

ampliação de conhecimentos, tornando-o sujeito ativo nesse processo. 

Aspectos estes que foram confirmados através da amostra de docentes 

pesquisados, ao exprimirem em suas falas preocupações com a fragmentação dos 

conteúdos aplicados, falta de contato próximo com os discentes, seguida da 

insegurança com o conteúdo teórico abordado e a garantia de compreensão pelo 

discente, controle característico da educação tradicional. 

Por educação tradicional, se compreende o ensino, aprendizagem, ocorrendo 

em espaço físico - sala de aula, sendo a figura do professor o protagonista e o foco 

nesse processo, normalmente mediado por metodologias convencionais, através de 

ensino dirigido baseado em materiais impressos, nos quais são utilizados tanto para 

estudos quanto para pesquisas, ou seja, há ausência de incentivo para o 

desenvolvimento da autonomia do aluno. 

Segundo Polak e Munhoz (2006), Educação Mediada por Tecnologias (EMT) 

surge com objetivo de contribuir para a viabilização, difusão e a socialização do 

conhecimento, acompanhando as mudanças tecnológicas que vem ocorrendo na 

sociedade, organizando espaços modernos de disseminação e/ou ampliação do 

conhecimento. Esse processo educacional ocorre em ambientes e momentos distintos 

entre docentes e discentes, possibilitando o aparecimento de ambientes coletivos de 

aprendizagem, mediado por recursos tecnológicos síncronos1 e assíncronos2, 

demonstrando flexibilidade em relação ao tempo e ao espaço, exigindo mudança na 

atitude pedagógica do professor, na qual versa pela necessidade de desconstrução 

do papel de mestre centralizador do conhecimento, passando pelo compartilhamento 

da responsabilidade no processo ensino e aprendizagem, na medida em que coloca 

o discente no papel de sujeito ativo do processo educacional, horizontalizando a 

relação docentes x discentes. 

 
1 Comunicação síncrona ocorre de forma sincronizada, implica que os participantes se encontrem num 
mesmo espaço (físico ou online) e em tempo real, para comunicarem entre si. (Moreira & Barros, 2020, 
p. 2). 
2 Comunicação assíncrona ocorre de modo diferido, não sincronizado, não exige a presença simultânea 
dos participantes, nem no espaço nem no tempo, para comunicarem entre si. (Id. Ibid.). 
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Por conseguinte, considerando que vivemos num mundo envolvido por 

tecnologias e que vem se intensificando cada vez mais, inclusive no sistema 

educacional, acelerado por esse momento de enfrentamento da pandemia, 

observamos que escolas e universidades têm procurado se organizar, reestruturar 

para conseguir acompanhar toda essa mudança tecnológica que vem ocorrendo e, 

também, atender à novas necessidades advindas da nova relação educacional que 

se estabelece mediada por Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação 

(TDIC). 

Perrenoud (2000) quando trata do desenvolvimento de novas competências 

para ensinar, alerta para o fato que não é possível ignorarmos as mudanças que vem 

ocorrendo: 

 

[...] no mundo as novas tecnologias (NTICs) transformam não só as nossas 
maneiras de comunicar, mas também de trabalhar, de decidir e de pensar. É 
preciso formar para as novas tecnologias e essa formação pressupõe “formar 
o julgamento, o sendo crítico, o pensamento hipotético-dedutivo, as 
faculdades de observação e de pesquisa, a imaginação, a capacidade de 
memorizar e classificar, a leitura e a análise de textos e de imagens, a 
representação de redes, de procedimento e de estratégias de comunicação 
(PERRENOUD, 2000, p. 125). 

 

A proposta do autor acima citado se faz urgente e necessária para que as 

Instituições de Ensino Superior (IES) possam cumprir a função social designada a 

elas, de contribuir para formar cidadãos capazes de exercer a plena cidadania, 

“participando dos processos de transformação e construção da realidade, deve estar 

aberta e incorporar novos hábitos, comportamentos, percepções e demandas” (PNC, 

1998, p. 138). 

Nesta perspectiva, os achados na pesquisa vêm confirmar a necessidade de 

as IES proporcionarem aos seus docentes atuantes na EAD, por meio de formação 

permanente e continuada, capacitações de visem qualificá-los para as mudanças que 

vem ocorrendo no cenário educacional, desenvolvendo competências para mediação 

pedagógica mediada por TDIC, contribuindo assim, para melhorar a qualidade da 

formação nessa modalidade educacional. 

Com a intensificação do modo de produção capitalista e a globalização da 

economia, a educação permanente e a formação continuada, têm sido necessidades 
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constantes, na medida em que percebemos que ser graduado em uma determinada 

profissão não é suficiente para garantir emprego na área; o mercado de trabalho exige 

cada vez mais profissionais que demonstrem interesse por atualizações e 

especializações em sua área de atuação. 

Destacamos que Educação Permanente e Continuada, estão contempladas no 

artigo 43, inciso II da Lei de Diretrizes e Bases Nacional (LDBEN) nº 9.394/96 “formar 

diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em setores 

profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e 

colaborar na sua formação contínua”, evidenciando a importância da formação 

contínua para o desenvolvimento da sociedade, vindo ao encontro dos interesses da 

política neoliberal adotada em países capitalistas, formar mão de obra especializada. 

Tomamos emprestado a definição adotada pelo Ministério da Saúde, o qual 

caracteriza Educação Permanente (em Saúde), de forma adequada para nossa 

proposta: 

[...] como aprendizagem no trabalho, onde o aprender e o ensinar se 
incorporam ao cotidiano das organizações e ao trabalho. A EPS se baseia na 
aprendizagem significativa e na possibilidade de transformar as práticas 
profissionais que acontece no cotidiano do trabalho (BRASIL, 2007). 

 

Buscamos com esta proposta não delimitar apenas na capacitação aos 

docentes, focar o uso adequado e eficiente das TDIC em seus processos de ensino e 

aprendizagem, senão ir além, na medida que os estimulam a refletirem sobre suas 

condutas no exercício da docência, possibilitando uma reflexão sobre a importância 

de incorporar em seus cotidianos profissionais práticas pedagógicas diferenciadas, 

somadas a novas tecnologias, de forma a despertar nos discentes o interesse no 

aprendizado de forma mais autônoma. Visando a transformação das práticas 

cotidianas docentes, cerne da pesquisa que resultou e fundamentou tal projeto de 

intervenção. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo geral 

 

Suprir as necessidades dos docentes quanto a incorporação das TDIC e novas 

práticas docentes em seus processos de ensino e aprendizagem. 

 

2.1. Objetivos específicos 

 

1. Oportunizar aos docentes conhecimento e reflexão a respeito da realidade 

da modalidade educacional EAD na contemporaneidade. 

2. Motivar os docentes a ressignificarem suas práticas pedagógica, de forma 

a acompanhar as mudanças que vem ocorrendo em nossa sociedade. 

3. Capacitar os docentes para o uso adequado das TDIC disponíveis na 

Educação a Distância. 
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3 METODOLOGIA 

 

A capacitação ora proposta será realizada no período de 7 semanas, através 

da utilização de metodologias pedagógicas que versem sobre aprendizagem 

significativa, com previsão de encontros semanais, enfatizando a reflexão e o 

aprofundamento dos temas abordados, através da realização de estudos e pesquisa 

em plataforma digital. 

Serão utilizados como material didático: artigos científicos, livros, produções 

acadêmicas a respeito da EAD, metodologias ativas e normas legais que permeiam o 

processo de formação do assistente social. 

No primeiro encontro será apresentado aos participantes o Plano de Aula 

(Apêndice 1), cronograma, didática pedagógica que será adotada em cada encontro 

e formas de avaliação, bem como o conteúdo teórico programado para esse encontro. 

 

3.1 Conteúdo 

 

A proposta consiste em ofertar curso de capacitação de recursos tecnológicos, 

tais como Webcast, Chat, Fórum, Plataformas Digitais, ambientação de estúdio de 

gravação de aulas, lousa interativa, tabletes etc. e de práticas pedagógicas baseada 

em metodologias ativas para docentes atuantes na EAD. Sendo estruturada em 7 

módulos, conforme segue: 

 

 Módulo I – Apresentação do Plano de Aula, Concepção e Normas Legais 

sobre curso de graduação em Serviço Social. 

 Módulo II – Concepções e Normas Legais sobre a modalidade EAD. 

 Módulo III – Papel dos sujeitos envolvidos na Educação a Distância - EAD. 

 Módulo IV – Uso das TDIC disponíveis na EAD I. 

 Módulo V – Uso das TDIC disponíveis na EAD II 

 Módulo VI – Metodologias Ativas, no processo ensino-aprendizagem I. 

 Módulo VII – Metodologias Ativas, no processo ensino-aprendizagem II. 
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3.2 Estratégia de Ensino 

 

Estrategicamente a capacitação será ofertada por meio do ensino 100% 

remoto, utilizando a plataforma digital Zoom para aula expositiva apoiada em 

apresentação de slides em Power Point e outros recursos digitais que forem 

necessários. Como parte do processo de aprendizagem em cada encontro será 

adotado uma metodologias ativas, dentre elas sala inversa, atividades lúdicas, 

aplicação de tecnologias, atividades em grupo, pesquisa de campo, estimulando 

promoção de debates e discussões. 

Os materiais teóricos serão encaminhados aos participantes com antecedência 

para leitura prévia, a fim de contribuir para as Discussões Coletivas propiciando assim, 

a troca de conhecimento, de experiências profissionais e de vida, contribuindo para 

que o curso propicie a seus participantes aprendizagem significativa. 

 

3.3 Recursos 

 

3.3.1 Didáticos 

Para a oferta da capacitação serão necessários os seguintes recursos: 

 Acesso à Internet e Plataforma digital: Zoom. 

 Dispositivos para apresentação em Power Point. 

 Material teórico sobre a modalidade educacional EAD na 

contemporaneidade. 

 Normais legais disponíveis no Conselho Federal de Serviço Social 

(Cfess) e Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social 

(Abepss). 

 Documentos referente a organização e estruturação do curso de Serviço 

Social da IES. 
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 Material teórico sobre mídias disponíveis na EAD: Plataforma 

Acadêmica utilizado pela IES (AVA), Chat, Fórum, Webcast, Gravação 

de aula etc. 

 Material teórico sobre metodologias ativadas e aprendizagem 

significativa: sala inversa, atividades lúdicas, atividades em grupo, 

pesquisa de campo, aplicação de tecnologias, promoção de debates e 

discussões e outras. 

 

3.3.2 Humanos 

Para a execução da capacitação serão necessários os recursos humanos 

abaixo: 

 01 docente para ministrar o conteúdo dos módulos 1, 2 e 3. 

 01 docente/tutora para expor e treinar sobre os módulos 4 e 5. 

 01 docente pedagoga para ministrar conteúdo dos módulos 5 e 7.  

 

3.4 Avaliação do curso 

 

Ao final da capacitação, será disponibilizado aos participantes por meio da 

plataforma Google Forms (Apêndice 2), formulário para avaliar a proposta pedagógica 

do curso e colher sugestão de melhorias. 
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4 RESULTADOS ESPERADOS 

 

Esperamos com este curso de capacitação de recursos tecnológicos e 

pedagógicos ofertado aos docentes da graduação em Serviço Social atuantes na 

Educação a Distância, cooperar para o desenvolvimento das habilidades necessárias 

para atuar nessa modalidade educacional, contribuindo positivamente para a 

transformação das prática pedagógicas cotidianas e para a melhoria da qualidade do 

ensino ofertado nessa modalidade. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O curso de capacitação ora proposto, surge como resposta a fragilidade da 

necessidade de contínua capacitação dos docentes para o desenvolvimento de 

competências voltadas ao uso dos recursos tecnológicos e de metodologias 

pedagógicas inovadoras, encontradas na pesquisa do mestrado profissional A 

FORMAÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL EM CURSO DE GRADUAÇÃO A 

DISTÂNCIA: uma abordagem reflexiva do olhar docente”. 

Tal proposta busca desenvolver nos docentes das graduações de Serviço 

Social EAD, conhecimento e habilidades, capazes de estimular mudanças de atitudes 

no que diz respeito a metodologias pedagógicas e a utilização de recursos 

tecnológicos, contribuindo para adoção de práticas inovadoras que passam pela 

aprendizagem significativa entre os atores envolvidos na Educação a Distância, 

melhorando a qualidade da formação profissional na EAD. 

Acreditamos que    essa ação contribuíra diretamente para qualificar os 

docentes no processo ensino e aprendizagem, refletindo diretamente na melhora da 

qualificação da educação ofertada nessa modalidade.
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Apêndice 1 – Plano de Aula 

Plano da Capacitação 

Curso de Capacitação de Recursos Tecnológicos e Pedagógicos para doentes 

de Graduação em Serviço Social atuantes na Educação a Distância - EAD. 

Coordenação 

Raquel de Fátima F. Azevedo 

 

 

Docentes: 

Raquel de Fátima Ferreira Azevedo 

Docente 1 - a ser convidada(o). 

Docente 2 - a ser convidada(o). 

Local: IES (utilizando plataforma Zoom, 

Google Meet ou Teams). 

 

Carga horária: 

32 horas 

Público-alvo: Bacharéis de Serviço 

Social vinculados a IES que atuam ou 

tenham interesse em atuar na EAD. 

Ementa da Capacitação 

Concepções de normas legais que permeiam a modalidade educacional EAD e a 

organização dos cursos de graduação de Serviço Social. 

Repensar o papel dos atores envolvido no processo ensino-aprendizagem na EAD. 

Desmistificando as TDIC disponíveis na EAD. 

Conceito e aplicação de metodologias ativas no processo de ensino e aprendizagem 

na modalidade EAD. 

Justificativa 

Considerando que grande parte dos docentes do curso de graduação de Serviço 

Social são profissionais de Serviço Social que passaram a ministrar aulas devido 

suas experiências profissionais e não possuem formação em curso de licenciatura 

ou magistério, entendemos que as dificuldades apontadas pelos participantes da 

pesquisa, poderão ser minimizadas se forem capacitados para ministrar aulas na 

modalidade EAD, na medida que serão estimulados a refletirem sobre o seu papel 

no processo de formação, possibilitando a reconfiguração do papel de professor 
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centralizador do ensino para agente facilitador, integrando em seu cotidiano 

profissional TDIC e metodologias ativas, que possam contribuir para  melhoria da 

qualidade da formação dos discentes. 

 

Objetivo Geral 

Suprir as necessidades dos docentes quanto a incorporação das TDIC e 

novas práticas docentes em seu processo de ensino e aprendizagem. 

Conteúdo 

A capacitação será composta de 7 módulos, conforme segue: 

Módulo I – Apresentação do Plano de Aula, Concepção e Normas Legais sobre 

curso de graduação em Serviço Social. 

Docente: Raquel de Fátima Ferreira Azevedo 

Módulo II – Concepções e Normas Legais sobre a modalidade EAD. 

Docente: Raquel de Fátima Ferreira Azevedo 

Módulo III – Papel dos sujeitos envolvidos na Educação a Distância - EAD. 

Docente: Raquel de Fátima Ferreira Azevedo 

Módulo IV – Uso das TDIC disponíveis na EAD I. 

Docente: a ser convidada(o). 

Módulo V – Uso das TDIC disponíveis na EAD II 

Docente: a ser convidada(o). 

Módulo VI – Metodologias Ativas, no processo de ensino e aprendizagem I. 

Docente: a ser convidada(o). 

Módulo VII – Metodologias Ativas, no processo de ensino e aprendizagem II. 

Docente: a ser convidada(o). 

Estratégias de Ensino 

Ensino Remoto – utilização da plataforma digital Zoom para aula expositiva, por 

meio de apresentação de slides em Power Point e outros recursos tecnológicos 

necessários. 



21 
Apêndices 

 
 

 
 

Material teórico – encaminhamento de material teórico com antecedência para 

leitura prévia, intencionando a utilização da metodologia ativa da sala de aula 

invertida, atividades lúdicas, bem como discussões coletivas – propiciando a troca 

de conhecimento, de experiências profissionais e de vida, com o propósito de 

alcançar objetivos específicos, que possam contribuir para a capacitação desses 

profissionais. 

Recursos 

 Didáticos 

Acesso à Internet e Plataforma digital: Zoom. 

Dispositivos para apresentação em Power Point. 

Material teórico sobre a modalidade educacional EAD na contemporaneidade. 

Normais legais disponíveis no Conselho Federal de Serviço Social (Cfess) e 

Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (Abepss). 

Documentos do curso de Serviço Social da IES. 

Material teórico sobre mídias disponíveis na EAD: Plataforma Acadêmica utilizado 

pela IES (AVA), Chat, Fórum, Webcast, Gravação de aula etc. 

Material teórico sobre metodologias ativadas: sala inversa, atividades lúdicas, 

atividades em grupo, pesquisa de campo, aplicação de tecnologias, promoção de 

debates e discussões e outras. 

 

 Humanos 

01 docente para ministrar o conteúdo dos módulos 1, 2 e 3. 

01 docente/tutora para expor e treinar sobre os módulos 4 e 5. 

01 docente pedagoga para ministrar conteúdo dos módulos 5, 7 e 8.  

 

Avaliação da capacitação 

 

Ao final da capacitação, será disponibilizado aos participantes por meio da 

plataforma Google Forms (Apêndice 2), formulário para avaliar a proposta 

pedagógica do curso e colher sugestão de melhorias. 

Cronograma 
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Data e 

Horário 

Conteúdo 

Programático 

Objetivo Desenvolvimento da 

Aula 

Módulo I 

 

Concepção e 

Normas Legais 

sobre curso de 

graduação de 

Serviço Social. 

Oportunizar aos 

docentes 

conhecimento a 

respeito dos princípios 

que fundamentam a 

formação profissional 

do assistente social. 

 

Será encaminhado com 

antecedência aos 

participantes da 

capacitação textos 

teóricos e as Normas 

que serão discutidas 

nesse primeiro módulo, 

para leitura prévia: 

sobre a modalidade 

EAD, tais como: 

Diretrizes Curriculares, 

Lei de Estágio e Política 

Nacional de Estágio do 

curso de Serviço Social 

e Resolução CFESS nº 

533/2008. 

Módulo II 

 

Concepções e 

Normas Legais 

sobre a 

modalidade EAD. 

Oportunizar aos 

docentes 

conhecimento e 

reflexão a respeito da 

realidade da EAD no 

atual contexto 

educacional brasileiro. 

 

Será encaminhado com 

antecedência aos 

participantes da oficina 

textos teóricos a 

respeito do tema, para 

que os participantes se 

preparem para 

aplicação da 

metodologia ativa sala 

invertida, contribuindo 

para o debate sobre as 

potencialidades e 

fragilidades dessa 

modalidade 

educacional. 
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Módulo III 

 

Papel dos sujeitos 

envolvidos na 

Educação a 

Distância - EAD. 

Motivar os docentes a 

refletirem e 

ressignificarem sua 

prática pedagógica, 

reverem o seu papel 

nesse novo espaço 

educacional mediado 

por TDIC. 

Os participantes serão 

instigados a realizarem 

pesquisa prévia sobre o 

papel dos atores 

envolvidos no processo 

ensino-pedagógico 

mediado por recursos 

tecnológicos na EAD. 

No dia do encontro os 

participantes serão 

estimulados a relatarem 

seus achados aos seus 

pares no intuído de 

promover o debate 

sobre o seu papel 

nesse processo. 

Módulos IV 

e V 

 

Uso das TDIC 

disponíveis na 

EAD I e II. 

 

Propiciar aos 

docentes, por meio de 

atividades práticas a 

oportunidades de 

utilizarem os recursos 

tecnológicos 

disponíveis na IES. 

Aula prática explorando 

os recursos 

tecnológicos síncronos 

e assíncronos. 

- AVA 

- CHAT 

- Fórum 

- Sistema de trabalhos 

acadêmicos e de 

estágio 

- Central de 

Atendimento e 

orientação ao aluno 

Entre outros. 

Módulos VI 

e VII 

 

Metodologias 

Ativas, no 

processo ensino-

Oportunizar aos 

docentes participantes 

o vislumbre de 

Será encaminhado com 

antecedência aos 

participantes textos 
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aprendizagem I e 

II. 

metodologias 

pedagógicas 

inovadoras, que 

contribuam para 

desenvolver o senso 

de responsabilidade e 

autonomia dos 

discentes nesse novo 

processo pedagógico. 

teóricos a respeito da 

metodologias ativas 

para leitura prévia 

visando a aplicabilidade 

de algumas 

modalidades durante os 

dois encontros. 
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Apêndice 2 – Ficha de Avaliação do Curso de Capacitação 

 

Prezado(a) Docente, 

 

Este é um instrumento que tem por objetivo avaliar a Capacitação para 

docentes do curso de Graduação em Serviço Social que você realizou. 

Sua opinião é de grande relevância, pois através da sua resposta é que 

poderemos aprimorar e/ou rever as propostas práticas, conteúdos e estratégias 

adotadas. 

Agradecemos sua colaboração. 

Atenciosamente, 

Profa. Raquel de Fátima Ferreira Azevedo. 
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Link: https://forms.gle/pYnEZSTcfx4AJh81A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


