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RESUMO 
A necessidade premente da busca pela inovação metodológica e didática para a 
efetivação do ensino-aprendizagem e a adequação aos novos paradigmas se faz 
presente nos mais diversos níveis de oferta da educação. Ainda, com o advento das 
novas tecnologias de informação e comunicação (TIC’s) surgem, no âmbito educacional, 
novas exigências que refletem essa necessidade e cobram do educador adequação de 
ferramentas, recursos e práticas educativas a essa nova vertente. Diante da temática 
hodierna e partindo do principio de que a educação é todo o método que a move, expõe-
se a seguinte proposta de minicurso: Utilização do Google docs como ferramenta do 
processo de ensino aprendizagem colaborativo e avaliativo. A metodologia baseia-se em 
aula expositiva, prática, interativa e dialogada com os participantes, discutindo e 
colocando em prática os objetivos propostos. Logo, o trabalho contribuirá para a 
formação e adequação da didática do público-alvo (pesquisadores e professores, 
estudantes de doutorado, mestrado, graduação e demais cursos de licenciaturas) a esse 
novo paradigma, além da inclusão de uma nova ferramenta metodológica de ensino 
colaborativo propício à prática avaliativa. Com isso, acredita-se que todos aqueles que 
prezam por uma educação de qualidade e buscam métodos e práticas para se renovar e 
se aperfeiçoar, tenham as TIC’s como um objeto em prol da melhoria da aprendizagem.  
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1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

1.1. Título: A UTILIZAÇÃO DO GOOGLE DOCS COMO FERRAMENTA DO 

PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM E AVALIATIVO 

1.2. Proponentes: Lucas Melgaço da Silva, Naiola Paiva de Miranda, Maria Isabel 

Filgueiras Lima Ciasca. 

1.3. Público alvo: Pesquisadores e professores do ensino superior e demais níveis, 

estudantes de doutorado, mestrado, cursos de licenciaturas e afins. 

1.4. Limite de participantes: Até trinta participantes1. 

1.5. Recurso necessário: Um computador com acesso à internet para cada 

participante. Projetor. 

 

2. EMENTA 

Discussão sobre as tecnologias na educação. A utilização de ferramentas 

tecnológicas no ensino superior. A aprendizagem colaborativa. A avaliação como 

processo contínuo, construtivo, dialógico, participativo e emancipatório. Apresentação, 

descrição e caracterização da ferramenta Google docs em suas especificidades. 

Orientação sobre a utilização da ferramenta Google docs no processo de ensino-

aprendizagem e avaliativo. Praticar o uso da ferramenta Google docs no ensino-

aprendizagem e avaliação. 

 

3. JUSTIFICATIVA 

Este minicurso se justifica pela importância da atualização do docente com o 

contexto tecnológico utilizando-se de ferramentas de comunicação e informação em sua 

prática no sentido de acrescentar metodologias e didáticas atuais, contribuindo para a 

melhoria do processo de aquisição do conhecimento por parte de seus educandos.  

As sociedades estão vivenciando diversas transformações e uma delas é a 

inclusão das tecnologias e mídias digitais dentro do ambiente familiar, desse modo, 

devemos buscar formas de nos habituarmos e nos atrelarmos a essas mudanças no 

sentido da busca pela melhoria da educação. 

Perrenoud (2000) aponta que 

 

A verdadeira incógnita é saber se os professores irão apossar-se das 
tecnologias como auxílio ao ensino, para dar somente aulas bem 
ilustradas por apresentações multimídia, ou para mudar de paradigma e 
concentrar-se na criação, na gestação e na regulação de situações de 
aprendizagem. 

                                                 
1
 A capacidade de participantes irá depender da disponibilidade de equipamentos (computadores com acesso 

à internet) por parte da organização do evento, contudo, o participante poderá utilizar-se de seu próprio 

equipamento, sendo vetada a participação total de no máximo TRINTA componentes.  



 

Ademais, para Daniel (2003, p.119) “as tecnologias de informação e comunicação 

tem duas virtudes principais. Em primeiro lugar, elas apóiam as experiências de 

aprendizagem [...]. Em segundo lugar, apóiam o acesso a uma ampla gama de meios e 

de oportunidade de aprendizagem”.  

Para sermos mais conciso, podemos referendar ainda a modalidade de educação 

a distância que obteve respaldo regulamentar na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

– Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece em seu artigo 80, a 

possibilidade de uso orgânico da modalidade de Educação a distância em todos os níveis 

e modalidades de ensino. 

Observa-se que esse artigo foi regulamentado pelos Decretos 2494 de 10 de 

Fevereiro de 1998 e Decreto 2561 de 27 de abril de 1998 ambos revogados pelo Decreto 

5622 de 20 de Dezembro de 2005 em vigência. 

Por fim, ainda justifica-se essa proposta através da Portaria 4059 de 10 de 

Dezembro de 2004 que autorizou a introdução de disciplina no modo presencial em até 

20% da carga horária total de cursos superiores reconhecidos. 

 

4. OBJETIVOS 

4.1. Geral 

Proporcionar aos participantes do minicurso o conhecimento e inclusão de uma 

ferramenta tecnológica em sua prática docente contribuindo para a dinamização de seu 

processo avaliativo e efetivação da aprendizagem dos educando através da 

aprendizagem colaborativa. 

 

4.2. Específicos 

 Discutir sugestões gerais acerca do processo ensino-aprendizagem e avaliação. 

 Propiciar o conhecimento sobre a ferramenta Google docs e suas contribuições 

para a educação. 

 Ensinar a operacionalização da ferramenta Google docs atrelada ao contexto 

educacional. 

 Mostrar as utilidades da ferramenta Google docs para a aprendizagem 

colaborativa. 

 Mostrar as utilidades da ferramenta Google docs para a prática avaliativa. 

 

5. CONTEÚDO 

1. Tecnologias na educação:  



1.2 Didáticas.  

1.3 Metodologias. 

1.4 Novas ferramentas digitais para o ensino. 

2. Avaliação:  

2.1 O que é avaliar. 

2.2  Como pode ser a avaliação no contexto das TIC’s. 

3. A ferramenta Google docs:  

3.1 O que é o Google docs. 

3.2 Características.  

3.3 Utilização como ferramenta de ensino aprendizagem. 

3.4 Utilização como ferramenta de avaliação. 

3.5 Construção de textos coletivamente através da participação e orientação mútua. 

4. Aprendizagem colaborativa:  

4.1 Como criar possibilidades através da ferramenta Google docs. 

 
6. METODOLOGIA 

Aula expositiva, prática, interativa e dialogada com os participantes do minicurso, 

discutindo e colocando em prática os objetivos propostos. Contar-se-á com a utilização 

do Power point como recurso didático e material de texto on-line para análises e 

acompanhamento. 
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