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 O EDeTEC tem projeto de pesquisa nas duas linhas de pesquisa: 
________________________________________________________________________ 
1. Linha de pesquisa – Formação de professores, currículo e práticas inovadoras:   
 

1.1 Projeto de pesquisa guarda-chuva “A tecnologia aplicada na docência” com dois 
subprojetos 
 
A proposta desse projeto é a realização de estudos sobre o uso de tecnologia na área 
educacional, tanto no nível da educação básica como no ensino superior. As pesquisas serão 
realizadas com alunos de pós-graduação (strictu e lato-sensu), bem como os de iniciação 
científica, envolvendo alunos de graduação e fazendo interface com projetos de extensão. Os 
objetivos desse projeto são: realizar estudos de intervenção ou aplicação de metodologias 
inovadoras, utilizando recursos tecnológicos em diferentes ambientes de ensino; avaliar a 
expectativa e desafios de educadores frente às mudanças que ocorrem ao longo da vida 
profissional e sua relação com os recursos tecnológicos disponíveis atualmente; avaliar as 
inúmeras variáveis que influenciam o EAD (Ensino à Distância); estudar o conceito de 
gamificação e suas diferentes aplicações na área educacional bem como criar jogos para o 
ensino de conteúdos específicos; apresentar diferentes tecnologias para facilitar o processo 
de ensino-aprendizagem em todas as faixas etárias, incluindo até o idoso. Como 
procedimentos metodológicos serão utilizados: observação sistemática, questionários, 
escalas, entrevistas, e métodos quali-quantitativos. Portanto, por meio dos subprojetos 
desenvolvidos a expectativa é contribuir para o avanço científico sobre a aplicação das 
tecnologias da informação na formação de professores e gerenciamento do ensino básico e 
superior, de modo que favoreça a aprendizagem do aluno.  
Subprojetos em andamento:  
a) Gamificação  
O objetivo deste projeto é pesquisar a aplicação de Jogos Digitais e recursos de gamificação 
como ferramenta facilitadora do processo de aprendizagem na educação básica, desde o 
ensino infantil até o ensino médio, bem como o conceito de gamificação. Num primeiro 
momento será realizado a busca por Jogos criados para a área educacional; analisar quais 
outros jogos não específicos para a educação que tem sido utilizados pelos professores na 



educação básica; apontar os resultados de pesquisas já realizadas sobre a utilização de jogos 
digitais como ferramenta educacional.  
b) Narrativas digitais no processo de ensino: possibilidades inovadoras  
Narrativas digitais é uma ferramenta relativamente recente para objetivos instrucionais e de 
pesquisa, mas tem sido cada vez mais utilizadas em pesquisas e projetos educacionais ao 
redor do mundo como ferramenta no processo de ensino/aprendizagem. As narrativas 
digitais reviveram a utilização de narrativas agora com uso de uma variedade de recursos 
tecnológicos de áudio, vídeo e equipamentos de multimídia. A narrativa digital também pode 
ser usada para combinar aplicações tecnológicas com abordagens pedagógicas ou de 
pesquisa. Este é um campo inovador. Pesquisas tem mostrado que o uso de narrativas digitais 
é eficaz para melhorar as habilidades linguísticas, pensamento criativo e resolução de 
problemas entre estudantes em diferentes níveis de ensino. O objetivo geral desta pesquisa 
é utilizar projetos onde o pesquisador/educador ensina o participante a elaborar e escrever 
uma história que ele queira contar; informa quais os recursos que serão utilizados nesse 
processo, e quais materiais serão necessários que o participante traga para as aulas para a 
criação de uma boa história. Para esse projeto será utilizado um software para gravação do 
áudio da voz do participante; colocação das imagens e montagem da sonoplastia. Será 
também aplicado um questionário para levantamento de informações pessoais dos 
participantes. A participação no projeto possibilitará o aprendizado do uso de uma tecnologia, 
o que também favorece os processos cognitivos. Essa pesquisa faz parte da parceria firmada 
entre o programa de Mestrado Profissional em Educação do UNASP-EC e o Departamento de 
Educação da Simon Fraser University, Canada, na faculdade de educação, junto ao programa 
AGE-WELL. 
 

2. Linha de pesquisa – Formação de gestores, processos educativos e avaliação:  
 
2.1 Projeto de pesquisa guarda-chuva “A tecnologia aplicada na gestão educacional” com 
um subprojeto.  
 
A proposta do projeto é realizar diversos estudos que contemplem o uso de tecnologia na 
área da formação dos gestores educacionais, avaliação de sistemas e processos educativos. A 
pesquisa será desenvolvida no âmbito da educação básica e do ensino superior. Os objetivos 
desse projeto são: realizar estudos de intervenção ou aplicação de metodologias inovadoras, 
utilizando recursos tecnológicos em diferentes processos educativos; avaliar a expectativa e 
desafios de gestores educacionais frente às mudanças que ocorrem ao longo da vida 
profissional e sua relação com os recursos tecnológicos disponíveis atualmente; verificar a 
gestão da utilização das TIC (tecnologias de informação e comunicação) nos diferentes 
ambientes educacionais. Como procedimentos metodológicos serão utilizados: observação 
sistemática, questionários, escalas, entrevistas, e métodos quali-quantitativos. Portanto, por 
meio dos subprojetos desenvolvidos a expectativa é contribuir para o avanço científico sobre 
a aplicação das tecnologias da informação na formação de gestores e gerenciamento dos 
recursos tecnológicos no ensino básico e superior.  
 
Subprojeto em andamento: 
a) Tecnologias de informação e comunicação: desafios da gestão de sua utilização na 
educação básica  
A implantação do uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) num processo de 
ensino e aprendizagem deve considerar fatores que são fundamentais para o sucesso de sua 
aplicação. É necessário o envolvimento do gestor educacional, de modo que favoreça uma 
infraestrutura adequada, bem como a gestão dos processos de inclusão do uso das diferentes 
tecnologias. Este trabalho se propõe a fazer um levantamento qualitativo e quantitativo e a 



elaboração de indicadores para determinar o grau de utilização e a possibilidade de 
verificação de pontos onde se poderá atuar para uma melhora e ampliação do uso das TIC. 

 


