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Informações gerais:

Apresentação:

Modalidade: Curso a distância
Carga Horária: 60h/aula
Área da Matriz Curricular Nacional: Área temática VII – Cultura,
cotidiano e prática reflexiva.
As ferramentas e interfaces disponibilizadas, na Rede EaDSENASP, para a interação podem auxiliar os processos de ensino
e aprendizagem, mas somente o domínio das mesmas não garantirá
o alcance dos objetivos do processo de tutoria. Sendo assim, fazse necessário que um curso que se destina a formação de tutores
possa explorar a necessidade de se criar situações significativas
de aprendizagem que favoreçam a mobilização de saberes, como
por exemplo, a discussão sobre o tema tratado, a análise de
situações, o levantamento de hipóteses, a busca de soluções,
propostas de intervenção, dentre outras.
O curso “Docência Virtual” além de estar alinhado com o
aprimoramento das ações de capacitação dos tutores, unificou os
objetivos e conteúdos dos cursos de formação de tutores I e II e
trouxe, para a discussão, novos temas presentes atualmente nas
agendas da educação a distância.

Público de Interesse:

O curso se destina especificamente aos profissionais da área de
segurança pública que se dedicarão a atividade de tutoria.

Requisitos:

Este curso não exige que tenham sido realizados cursos anteriores
na Rede EaD-SENASP.

Recomendações:

Recomenda-se que você tenha disponibilidade de 5 a 7 horas por
semana para leitura dos módulos e materiais complementares,
pesquisas, realização de exercícios e interação com tutor e
demais estudantes.
Módulo 1- Por dentro da educação a distância

Conteúdo
Programático:

Módulo 2- A Rede EaD-SENASP e o papel do tutor
Módulo 3- Comunicação e mediação no ambiente virtual
Módulo 4- Planejando o processo de interação
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Módulo 5- Avaliando o processo de interação
KENSKI, Vani M. Tecnologias e ensino presencial e a
distância. Campinas: Papirus, 2003.
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