
Tecnologia Educacional nas Ciências e na Saúde

Investiga a inserção das tecnologias da informação e

comunicação (TICs) em contextos educativos na sociedade

contemporânea, em particular, na construção de modelos e

metodologias de representação e estruturação do

conhecimento, na aprendizagem e no desenvolvimento

cognitivo.



Laboratório de Tecnologias Cognitivas

 Desenvolver e testar abordagens, metodologias e instrumentos para a
construção de programas educacionais interativos, integrando as
tecnologias da informação e comunicação ao conhecimento do
processo educativo e ciências e saúde.

 Desenvolver materiais informatizados e ambientes virtuais que possam
ser integrados a processos educativos a distância.

 Investigar as formas de utilização, bem como o processo de construção
de conhecimento por alunos da área das ciências e da saúde, ao
experimentarem esses novos materiais educativos.

 Investigar o uso de redes de comunicação no ensino e na pesquisa,
tanto como processo cooperativo entre colegas e professores como
através do livre acesso a bases de informações e grupos de discussão
com o uso da Internet e seus serviços. Integrar o uso da informática às
atividades curriculares através do desenvolvimento e avaliação destas
experiências e desenvolver atividades de formação docente.



A Constructore
 A Constructore é uma ferramenta de autoria que oferece

facilidades para os professores criarem cursos semipresenciais ou a
distância na Internet. O continuo processo de construção e
reconstrução da Constructore é marcado pela parceria entre sua
equipe de pesquisa e desenvolvimento (LTC/NUTES) e seus
usuários chave, os professores de ciências e saúde da UFRJ.

 A análise das experiências dos professores no uso da Constructore
permite que a ferramenta seja aprimorada com base nas
necessidades dos contextos de aplicação. Desde a publicação de
sua primeira versão, em 2007, a Constructore foi utilizada por 21
professores da UFRJ, em disciplinas de graduação, pós-graduação
e cursos de extensão, envolvendo 2147 alunos



A Constructore





O  Vivências
 O Vivências foi desenvolvido no contexto de uma

equipe multidisciplinar, que contou com a parceria
de professores do Instituto de Psiquiatria e da
Faculdade de Medicina da UFRJ, e teve como foco
desenvolver estratégias pedagógicas para superar o
problema educativo do ensino tecnicista da saúde que
prioriza a transmissão de grande quantidade de
conteúdos, não valorizando a dimensão subjetiva do
paciente.



O  Vivências
 Nessa perspectiva, o processo de desenvolvimento

pode ser compreendido com base em quatro fases
apontadas por Reeves (2000): análise do problema
educativo, desenvolvimento do artefato pedagógico,
realização da intervenção pedagógica e reflexão para
produzir princípios de design.







O BVNeuro
 O BVNeuro é uma ferramenta que oferece a oportunidade de os

professores indexarem, armazenarem e compartilharem objetos
de aprendizagem em diferentes formatos (textos, imagens,
tabelas, gráficos e animações).

 No BVNeuro os professores poderão buscar e selecionar objetos
de aprendizagem para serem utilizados em suas atividades de
ensino.

 Este banco está integrado à Ferramenta Constructore, uma
ferramenta de autoria, com o qual os professores poderão
implementar e acompanhar atividades educativas semi-
presenciais e a distância.

 Para usufruir dos recursos do BVNeuro é necessário realizar em
cadastro. Após o envio do cadastro, aguarde a confirmação de sua
inscrição por e-mail.



O BVNeuro
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