
 

EDITAL Nº01/2020.2 

ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA GRUPO DE ESTUDOS 2020.2 

A Coordenação de Graduação e Pós-Graduação das Faculdades Santo Agostinho de Vitória da 

Conquista, no uso de suas atribuições legais, torna pública a abertura de Edital de Inscrições para 

o Grupo de Estudos em Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC’s), de 2020, 

observando as disposições que integram o presente Edital. 

 

1. APRESENTAÇÃO 
 
O Grupo de Estudos em Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC’s), das 
Faculdades Santo Agostinho de Vitória da Conquista, visa discutir e aprofundar o conhecimento 
sobre questões relacionadas aos cenários de aprimoramento do processo de ensino/aprendizagem 
em ambiente remoto com o uso das TDIC’s. Constituiu-se com pretensões de reunir professores e 
pesquisadores da FASA em um espaço de pesquisa e debate sobre a temática, estimulando a troca 
de informações e a execução de projetos conjuntos. Para tanto, promove reuniões periódicas de 
estudo e debates, assim como realiza seminários e eventos abertos à comunidade acadêmica e à 
sociedade. O TDIC’s estimula os vínculos entre docentes e discentes, contribuindo para a 
especialização do conhecimento na área e para o processo de formação acadêmica mais ampla dos 
docentes. Juntamente com os debates orientados, as atividades do grupo serão direcionados para 
a produção acadêmica. 
 
Coordenadores: Prof. Ms. Pedro Fonseca de Vasconcelos, e Profª. Esp. Priscila Honorato de Oliveira 
Pires. 
 
2. DINÂMICA DO GRUPO 

 
A proposta prevê a discussão e aperfeiçoamento da prática docente, quinzenalmente, através de 
rodas de conversa pela plataforma Zoom Meeting. As temáticas a serem discutidas estão no escopo 
das metodologias de ensino e avaliações por meio das TDIC’s. Além disso, será trabalhada a 
metodologia dos 5D (Deliver, Diverge, Discuss, Decide e Do), proposta pela Arizona State University, 
para trabalhar os objetivos de aprendizagem de forma colaborativa em ambiente virtual. 
 
3. QUEM PODE PARTICIPAR  

 
Todos os docentes da FASA que estejam interessados no estudo de temas relacionados à 
Tecnologias de Informação e Comunicação. 
 
4. PERÍODO E LOCAL DAS INSCRIÇÕES 

 
As inscrições para o Grupo de Estudos em Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação 
(TDIC’s) 2020.2 serão realizadas por formulário em anexo, que deve ser enviado para o e-mail 
priscila.pires@vic.fasa.edu.br  no período de 05/11/2020 a 12/11/2020, até às 23h59m no dia 
12/11. 
 

mailto:priscila.pires@vic.fasa.edu.br


 
 
5. CRONOGRAMA  

 
Serão realizados encontros quinzenais, nos quais deverão estar presentes todos os membros do 
grupo, a fim de avaliar e expor os resultados dos estudos e aplicabilidade das TDIC´s, assim como 
discutir com maior profundidade um dos subtemas desenvolvidos no grupo. Os encontros se darão 
às quartas-feiras e sábados, conforme escolha no formulário de inscrição, por meio de sala virtual 
disponível na Plataforma Zoom, no horário das 18h00 às 20h00 (quartas) ou 10h às 12h (sábados). 
No período de seis meses, novembro de 2020 à abril de 2021, com carga horária de 100h. 
 
As atividades do grupo se iniciarão em 19/11 e/ou 21/11. 

 

5.1. Serão oferecidas vagas para todos os docentes interessados. 

5.1.2.Para inscrever-se, o candidato deverá apresentar a seguinte documentação: 

a) Ficha de inscrição completamente preenchida e assinada (Anexo II); 
b) Currículo Lattes atualizado. 

 
     5.2. Para ser membro do grupo, o docente deverá ter disponibilidade quinzenal, com carga 

      horária de duas horas, conforme dia escolhido para a reunião. 
       5.3. O docente o grupo de pesquisa receberá certificado de (100 horas) ao final do programa. 
 

6. DAS ATRIBUIÇÕES DO DOCENTE PESQUISADOR  
 

6.1.Compete(m) ao(s) docente(s), sob a orientação do(s) coordenadores(es) responsável(is) pelo 
grupo de estudo: 

a) Cumprir com a carga horária quinzenal, em horários compatíveis com o optado em 
formulário de inscrição, anexo II, sem prejuízo de suas atividades curriculares na IES; 

b) Atuar junto ao(s) coordenadores(es) do grupo, auxiliando nas atividades, compatíveis com o 
desenvolvimento do estudo e/ou pesquisa; 

c) Avaliar o andamento do estudo e/ou pesquisa do ponto de vista da prática docente, 
apresentando sugestões ao(s) coordenador(es); 

d) Entregar relato de experiência ou artigo científico ao findar dos estudos, conforme normas da 
ABNT. 

  
7. DA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 
 

7.1. Todas as atividades realizadas serão acompanhadas pela coordenação do grupo. 
 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

8.1. O não cumprimento, por parte dos docentes, das regras, normas, determinações deliberadas 

pela coordenação, resultará no não recebimento do certificado de conclusão 

 

Vitória da Conquista, 03 de novembro de 2020. 

 



 
 

Isabela Arruda Soares 

                                              Coordenadora de Graduação e Pós-graduação 

 

Priscila Honorato de Oliveira Pires 

Núcleo de Apoio Pedagógico e Experiências Docentes 

 

Pedro Fonseca de Vasconcelos 

Grupo de Estudos em Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação 

 

ANEXO I – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DE MONITORIA 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DO GRUPO DE PESQUISA 

 

 

Nome: ______________________________________________________________ 

Curso:   _______________________________________ 

Endereço:      _ ______ 

Bairro:____________________Cidade:____________________________________

Estado: ___Telefone:__________________  ______ 

E-mail:    _______________ 
 

O candidato poderá optar pelo melhor dia e horário para as reuniões conforme 

descrito: 

 
  

     quarta-feira 18h (     )              sábado 10h (       ) 

 
Vitória da Conquista,  de  de 
 . 
 

 
Assinatura do(a) Candidato(a) 

 
 (  ) Currículo lattes atualizado 

 

 


