
Em Fevereiro de 2008, como atividade do 
PRODOCENCIA, foi realizado no Campus 
UNIR, com a participação dos alunos de 
diversas Licenciaturas, um curso de aplicação da  
Cartografia com o uso de Braille para deficientes 
visuais, direcionado ao Ensino Fundamental. 
A Cartografia Tátil é um ramo de aplicação da 
Cartografia que utiliza o braille, para inclusão de 
pessoas nao videntes. Trata-se de um tema pouco 
explorado na formação de profesores. Através da 
maquete fornece-se elementos para a percepçao 
e facilita a compreensão da organizaçao do 
espaço e ajuda na mobilidade e acessibilidade aos 
ambientes. 

Para a Geografia a maquete é um recurso 
didático bastante conhecido, a novidade está 
na construçao da legenda de tal forma que o 
aluno nao vidente tenha acesso aos conceitos 
de espacialidade, com a ajuda do professor. O 
trabalho se completa com a utilização de softwares 
(DOSVOX – UFRJ) (um software livre) disponível 
no mercado; utilizado para a tradução sonora 
do texto, como a explicaçao da organização do 
espaço representado e percepçao de mundo. 

Este tipo de prática pedagógica exigem interação 
entre os cursos e entre os professores dentro da 
universidade e depende da implantação de infra-
estrutura adequada, tais como laboratórios multi-
temáticos. Neste sentido a UNIR ja disponibilizou 
uma biblioteca em braille,  que está alojada no 
prédio da Biblioteca Central-Campus na BR 364.

Os grandes centros de referencia para o uso da 
Cartografia Tátil aplicado a nao videntes estao 
na UNESP (Rio Claro e Presidente Prudente), 
USP (SP) e UFRJ (RJ) além dos institutos 
especializados no assunto. Em Rondônia a 
SEDUC (Secretaria de Educacao do Estado de 
Rondônia) possui um setor para produçao de 
recursos pedagógicos para cegos, denominado 
CAP (Centro de Apoio Pedagógico) de onde 
recebemos apoio para a realizacao das oficinas. 
O CAP localiza-se no município de Porto Velho 
(RO) e auxilia os deficientes visuais realizando 
atendimento educacional, confecção de material 
pedagógico, testes de acuidade visual entre outros 
assuntos; atualmente é gerenciado pela Professora 
Laura Cristina Souza Dantas (Historiadora e 
Psicopedagoga). No CAP pode-se encontrar 

tecnologias para impressão de documentos pelo 
Sistema Braille e treinamento para quem quiser 
trabalhar com não videntes. Também temos a  
Biblioteca Municipal Francisco Meirelles SEMED 
(Secretaria Municipal de Educação) gerenciada 
pela Senhora Sirlaine Galhardo (Bibliotecária)  
que disponibiliza um acervo em Braille, de quem 
tivemos também apoio com a liberação da técnica 
para a realizacao das oficinas pedagógicas.
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Vaneide Gomes Souza
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Este projeto foi elaborado para ser im-
plantado na UNIR através do LABMIDIA 
– Laboratório Didático Pedagógico Multimí-
dia. Sua finalidade é formar docentes para o 
uso das Novas Tecnologias da Informação e 
da Comunicação (NTIC) no ensino universi-
tário, através de uma formação profissional 
baseada na interatividade problematizadora, 
apoiada nos princípios teórico-metodológi-
cos de Paulo Freire, entre outros. Para isso, 
propomos utilizar os Laboratórios de Infor-
mática como espaço físico destinado ao ofe-
recimento de cursos, além da implantação do 
ambiente TelEduc como ferramenta de su-
porte formativo virtual, um ambiente para a 
criação, participação e administração de cur-
sos na Web, desenvolvido pela UNICAMP. 

Os principais objetivos são: 1) inserir a 
Plataforma TelEduc na UNIR, dentro do La-
boratório Didático Pedagógico Multimídia 
– LABMIDIA, oportunizando o acesso a esse 
tipo de tecnologia, bem como ampliando as 
possibilidades de aplicação e contribuindo 
para a melhoria da qualidade das atividades 
de ensino, pesquisa e extensão na universi-
dade; 2) formar docentes na exploração das 
possibilidades educativas das novas tecnolo-
gias da informação e da comunicação (NTIC) 
no ensino universitário, motivando-os a con-
ceber o processo ensino-aprendizagem (E-A) 
desde a perspectiva do “professor/a como 
investigador de sua própria ação educati-
va”, tendo a Plataforma TELEDUC como 
mediadora desta aprendizagem. A partir da 
utilização deste ambiente, espera-se propi-
ciar espaços de formação e auto-formação 
nas novas tecnologias e motivar a realização 
de pesquisas que identifiquem mudanças 
na prática docente no interior do processo 
ensino-aprendizagem, no contexto da aula 
universitária. Também faz parte dele elaborar 
um documento de referência, a ser enviado 
ao governo federal, para a implantação de 
programas de fomento a inserção de novas 
tecnologias aplicadas à educação para a ino-
vação em Fundos Setoriais do CNPq, a fim 
de contribuir para a democratização do aces-
so a estas tecnologias nos cursos de licencia-
tura no país.

Comunidade ganha cursos 
para aprimorar conhecimento

O Prodocência, durante a realização na Universidade Federal 
de Rondônia, ofereceu dezenas de cursos para a comunidade 

acadêmica. Professores, alunos e técnicos 
participaram na tentativa de ampliar os 
conhecimentos. O Grau Informativo questionou 
alguns participantes sobre a importância do 
Programa. Observe abaixo as respostas.

- Você acha que os cursos oferecidos, de 
atualização técnica, foram importantes para você? 
Eles lhe ajudaram em algo?

Com Certeza! 
Principalmente em minha 

atividades de pesquisa 
bem como servirá para 
somar como atividades 

extra-curriculares.

Letras Espanhol
Tiago SanToS MalheiroS 

Sim, pois através do curso 
oferecido pude aprender 
mais sobre informática o 
que atualmente é de suma 
importância.

Letras Espanhol
lucinéia Miranda SancheS

É claro. Pois, 
acrescentou muitos 
conhecimentos e já 

produzi muito neste 
período do meu 

curso.

Letras Espanhol
Vanilce goMeS de SouSa

O curso foi 
importante 

para melhorar 
minha formação 

docente.

Medicina - docente
ana eScobar

Todo conteúdo ministrado 
contribuiu para o meu 
aperfeiçoamento profissional e 
pessoal.

Professora, Unir
Maria neucilda

Profª Drª Tania Suely 
Azevedo Brasileiro 
- Coordenadora do 

LABMIDIA

Uma das ações planejadas e desenvolvidas dentro do 
Projeto PRODOCÊNCIA no Curso de Pedagogia em Ro-
lim de Moura foi uma experiência de estágio em escolas 
de educação Infantil. Coordenado pela Professora Marli 
Lúcia Tonatto Zibetti a atividade tem como objetivos pre-
parar os futuros professores e professoras da Educação 
Infantil e levar a leitura de maneira lúdica e interessante 
para as crianças pequenas. 

Acadêmicos e acadêmicas são desafiados/as a contar 
histórias ao público infantil das escolas do município fan-
tasiados dos mais diversos personagens de nossa litera-
tura. 

Após ouvir as narrativas, as crianças são convidadas 
a prosseguir a viagem mágica por meio do faz-de-con-
ta, das brincadeiras, do desenho, da modelagem ou da 
dança, estimuladas pelos/as acadêmicas e seus baús de 
fantasias, arte, leitura ou brinquedos.

Esta atividade passou a fazer parte do currículo na 
disciplina de Teoria e Prática em Educação Infantil, ofe-
recida no 7º período do Curso de Pedagogia e conta 
com o apoio do Projeto de Extensão Amigos da Gente 
que empresta o acervo literário e as fantasias para que 
os acadêmicos e acadêmicas possam realizar o estágio. 
Além disso, a cada etapa de estágio, são produzidas novas 
fantasias e adquiridos novos livros e gibis pela turma de 
estagiários/as enriquecendo assim os recursos disponíveis 
para os próximos trabalhos.

O interesse despertado pela atividade tem aberto no-
vas possibilidades aos contadores e contadoras que agora 
levam a leitura também para as praças da cidade, reali-
zando, um sábado por mês, o momento de “LEITURA 
NA PRAÇA”.

A Formação do Formador nas Novas Tecnologias

Braile & Cartografia tátil para deficientes visuais

Responsáveis: Profª Drª Tania Suely 
Azevedo Brasileiro - Coordenado-
ra do LABMIDIA e Prof. Marcello 
Batista Ribeiro – Engenheiro da 
Computação e Vice Coordenador do 
LABMIDIA.

Prof. Marcello Batista 
Ribeiro – Engenheiro 

da Computação e 
Vice Coordenador do 

LABMIDIA

Além disso, estamos identificando e coletan-
do as narrativas de antigos moradores da região 
para documentá-las e recontá-las ao público jo-
vem, em um trabalho investigativo sobre a cul-
tura oral de nossa comunidade.

A Universidade cumpre assim sua tarefa de 
articular ensino, pesquisa e extensão integrando 
o ensino superior às escolas de Educação Básica 

e ao mesmo tempo melhorando a qualidade da 
formação docente.
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O TELEDUC COMO RECURSO 
TECNOLÓGICO AO ENSINO 

PRESENCIAL NA UNIR
A introdução do TelEduc na Unir foi no ano de 2004, 

através de duas disciplinas nos cursos de Pedagogia (Tec-
nologias Aplicadas a Educação) e Informática (Lógica para 
Informática). 

Esta experiência do uso do TelEduc como recurso didá-
tico-pedagógico às aulas no ensino superior  está relatada 
no primeiro capítulo do volume II do Livro xxxx xxx pelos 
professores Tania Brasileiro e Marcello Ribeiro e também 
foi objeto de estudo de monografia do curso de Informática 
sob a orientação de ambos.

Tomando por base as pesquisas realizadas na Internet 
sobre o uso do TelEduc como apoio às atividades docentes, 
e após estudo realizado quando de sua aplicação em nos-
sa universidade, com o uso de quase todas as ferramentas 
disponibilizadas no ambiente configurado para esta expe-
riência, observamos que este ambiente de aprendizagem 
colaborativa facilita significativamente a ação docente na 
sala de aula universitária, constatação respaldada pela re-
ceptividade e envolvimento das turmas participantes desta 
vivência.

Esta realidade vem exigindo o debate  sobre a inclusão 
digital não só dos nossos alunos, bem como da maioria da 
população em nosso país. Não podemos nos omitir em pro-
por ações inovadoras enquanto parte integrantes de uma 
instituição universitária que têm compromissos de dimen-
são social, e que precisa assumir sua parcela de responsabi-
lidade frente a esse grande desafio.


