
                                                                                                                     

 

INFORME Nº 01/2015: Trabalhos Selecionados no Prêmio Inovações Educativas e Ensino Virtual 2015  

A Comissão Avaliadora do Prêmio Inovações Educativas e Ensino Virtual do NUTEAD / UEPG divulga os trabalhos 
selecionados para publicação, e seus respectivos autores, nas categorias Docência, Gestão e Tutoria. 

Os autores selecionados são apresentados em ordem alfabética. O resultado final (1º, 2º, 3º lugar e menções honrosas) 
será divulgado no Seminário Final do PAFC, em 07 de novembro de 2015. 

Categoria: DOCÊNCIA 

Nome do(s) Autor (es) Título do Trabalho 

Cleonice de Fátima Martins Contribuições do recurso Webquest na formação de professores: possibilidades de uso e a relevância na 
prática pedagógica 

Elizabete Pazio, Marquiana de Freitas Vilas 
Boas Gomes 

Geografia e tecnologia: rompendo barreiras na formação de professor. 

Fernanda Bassani, Hernani Cruz Noites Astronômicas 

Leandro Baptista Prática profissional no ensino superior: o saber-fazer substituindo os escores acerto-erro de avaliações 

Luzia Bernadete Medeiros, Aparecida Santos 
Weigert 

A música caipira como fonte de pesquisa para a compreensão das relações étnico-raciais 

Marco Antonio Fabeni Blog como ferramenta educacional no processo de ensino/aprendizagem de língua estrangeira moderna – 
Inglês 

Maria Aparecida de Oliveira da Silva Uso das Tecnologias em Sala de Recursos Multifuncional 

Reinaldo Afonso Mayer Explorando atividades criativas dos livros didáticos com recursos digitais 

Simone Aparecida Dupla, Ronualdo da Silva 
Gualiume 

Pensando a práxis: um olhar sobre a prática docente de tutores no curso extensionista “Fontes históricas: 
propostas de abordagens”. 

 

Categoria: TUTORIA 

Nome do(s) Autor (es) Título do Trabalho 

Bernadete Matchula Tutoria Presencial: mediando desafios do mouse à interface moodle 

Elizabet Tramontin Silveira Camargo Conectividade e aprendizagem: inclusão digital mediante recursos tecnológicos e pedagógicos 

Fernanda Mazuco, Devanir Leite Whatsapp: um ciberespaço dialógico: experiências de tutoria em Pedagogia e Gestão Escolar no Polo UAB 



de Ivaiporã 

Gislaine Martinelli Baniski Excelência em tutoria: em busca de um padrão 

Julio Cesar de Souza Sintonizando Matemática 

Linoel Batista Lanhoso O uso da Khan Academy como ferramenta de apoio motivador na tutoria do Curso de Licenciatura em 
Matemática 

 

Categoria: GESTÂO 

Nome do(s) Autor (es) Título do Trabalho 

Alcione Mazur O design educacional de Ambientes Virtuais de Aprendizagem: a organização didática da sala virtual e 
aplicação do formato em tópico único. 

Eliane de Fátima Rauski, Taciana Cordazzo Estágio supervisionado: seus desafios e contribuições enquanto estratégia educacional do curso de 
Bacharelado em Administração Pública – EAD da UEPG 

Luana Caroline Nascimento, João Guilherme 
Baggio de Oliveira 

Podcast como ferramenta educacional 

Luis Henrique Chiczta, Herminia Regina 
Bugeste Marinho 

Gestão de aplicações web 

Rafael Fernandes Siqueira, Jean Carlos 
Rodrigues 

Mineração de dados do desempenho acadêmico na educação a distância 

Regiane Brigola de Oliveira Curso ASB: Capacitação profissional a distância para auxiliares em saúde bucal 

Renata Medeiros, Katia Ethiénne Esteves dos 
Santos 

O uso da rede social Facebook, em curso de formação continuada, como motivador na modalidade a 
distância 

Sueli Gomes Reis Gonçalves Formação continuada de tutores - Polo UAB Apucarana 

 

A premiação acontecerá no Seminário Final do Programa de Formação Continuada do NUTEAD / UEPG, em 
novembro de 2015, em local a ser divulgado. Além da premiação, os autores terão suas práticas educacionais e de 
gestão publicadas sob a forma de artigos no livro intitulado “Inovações Educativas e Ensino Virtual: equipes 
capacitadas, práticas compartilhadas 2015”. 

Os autores dos 23 trabalhos selecionados receberão orientações para a publicação de artigos (no máximo 12 laudas, 
conforme modelo a ser divulgado pelo NUTEAD / UEPG). Além disso, receberão o feedback da Comissão Avaliadora, 
com contribuições para o desenvolvimento dos projetos e para a elaboração dos artigos. 

Os artigos deverão ser elaborados pelos autores e entregues ao NUTEAD até o dia 23/08/2015. 

A Comissão Organizadora 


