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CURSOS E OFICINAS

Laboratório de Multimídia dá suporte ao Prodocência
Com a oferta de pelo menos cinco cursos dentro do 

Prodocência, o Laboratório de Multimídia (Labmidia) 
da Universidade Federal de Rondônia (Unir), sob a 
coordenação da Professora Tânia Brasileiro, Doutora em 
Educação pela Universidade de Rovira i Virgili, Espanha, 
conclue suas atividades como principal suporte do 
Programa. Também utilizado para acomodar grupos de 
discussões e reuniões distintas, nas rotinas dos demais 
cursos, o Laboratório consolidou suas características nas 
ofertas de tecnologias de apoio, auxílio e dinamização 
da atividade docente. Durante o período de cursos, 
primeiro semestre desse ano, o Labmídia oportunizou 
professores da própria Instituição de Ensino ao contato 
com equipamentos tecnológicos para uso em sala de 
aula.

Dentre os cursos oferecidos pelo Labmídia, de 
acordo com informações dos organizadores, estão o 
de fotografia, filmagem, teleduc e manipulação de 
imagem. Os professores Mário Venere, Tania Brasileiro, 
Marcelo Batista e Analton Alves desenvolveram cursos 
diretamente no Laboratório. 

O Laboratório de Multimídia da Unir, durante todo o 

ano passado, já vinha desenvolvendo atividades de apoio 
à licenciatura. Além de cursos, o Labmídia também tem 
atendido a comunidade acadêmica disponibilizando 
equipamentos para a realização de trabalhos. 

De acordo com informações da professora Tânia 
Brasileiro, coordenadora do Labmídia, os objetivos do 
projeto do laboratório tem sido alcançados, na medida 
em que os cursos de licenciatura da Unir passam a 
fazer uso de materiais do local para o desenvolvimento 
de aulas mais dinâmicas e produtivas. Segundo ela, 
é principalmente no apoio à docência que se pode 
constatar a importância do Laboratório. “Professores 
e alunos tem sido oportunizado com equipamentos de 
ponta. São filmadoras, máquinas fotográficas, e muitos 
outros, que servem para uso em sala de aula. Aqui no 
Labmídia é possível adquirir conhecimentos para o 
manuseio desses equipamentos. A proposta de preparar 
nossos professores para o mundo tecnológico, em que 
vivemos, é de grande valia”, explica.

REGISTRO E APOIO

Além de oferecer cursos e orientações técnicas, 
especificamente para o corpo docente da Unir, o 
Labmídia, em parceria com o Grau Informativo, tem 
atuado na cobertura de eventos e acontecimentos da 
Instituição. “Estamos disponíveis, na medida do possível, 
para atender tanto a comunidade acadêmica como 
a sociedade de forma geral. Fotografando, filmando 
e assessorando jornalísticamente, tanto eu como o 
professor Mário Venere, participamos desse empreitada 
pela história da Unir”, explica Analton Alves, um dos 
colaboradores do Labmídia.

De acordo com informações da coordenação do 
Labmídia, já estão sendo projetados novos cursos para 
o segundo semestre desse ano. São novas mídias que 
devem auxiliar professores e alunos no desenvolvimento 
de atividades diversas. 

Durante o Prodocência, professores e alunos da Unir 
participaram oficinas e tiveram contato e orientações para 

manuseio de equipamentos diversos

Pela primeira vez, muitos alunos utilizaram ferramentas de 
última geração e que podem ser úteis no dia a dia para a 

plicação de aulas mais produtivas

Professores e alunos recebendo informações sobre manuseio de equipamentos de filmagem no Laboratório de Multimídia da Unir. O curso integra o Prodocência

Professor Mário Venere (D) durante discussão com os alunos 
do curso de fotografia no Laboratório de Multimídia da Unir


