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Sinopse: Como podem ser concebidas a educação, a pesquisa e a formação docente na era digital? 

 
Este livro, fruto de investigações desenvolvidas pelo GEPECeT — Grupo de Estudos e Pesquisas em 
Educação, Currículo e Tecnologias, procura analisar e compreender os fundamentos, os 
encaminhamentos, os impactos e as perspectivas para a construção do conhecimento nas distintas 
formas de aprender e ensinar com as tecnologias contemporâneas. Nesse sentido, discute e analisa a 
formação inicial e continuada de professores em relação ao trabalho com as tecnologias digitais no 
contexto escolar, da educação básica ao ensino superior. 
 
Dentre os principais temas explorados no livro, destacam-se: mudanças e inovação nas práticas 
pedagógicas e nos contextos educacionais; aprendizagem colaborativa; autoria; metodologias ativas e 
tecnologias; projetos articulados às tecnologias digitais de informação e comunicação; recursos 
educacionais abertos (REAs); recursos educacionais digitais; jogos digitais e gamificação; educação a 
distância; ensino híbrido e blended learning; redes sociais (como Facebook e WhatsApp) como 
espaços educativos; TIMS — Tecnologias da Informação e Comunicação Móveis e sem Fio; ensino de 
Libras e educação de surdos; acessibilidade digital, tecnologias assistivas e inclusão. 
 
Esta obra originou-se da parceria entre pesquisadores/formadores inquietos, sonhadores, persistentes 
e ousados que buscam, em seus espaços de atuação, a descoberta e a análise de diferentes 
tecnologias e ambientes de aprendizagem nos quais os sujeitos em formação possam assumir o 
protagonismo, a autoria e o aprender a aprender com seus pares e formadores. 
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Sinopse: O objetivo desta obra é apresentar os recursos necessários para tornar um 

ambiente virtual de aprendizagem (AVA) acessível a pessoas com deficiência visual (PDV). Partindo de 

uma fundamentação teórica, o livro aborda um estudo de caso envolvendo uma plataforma de 

ambiente virtual de aprendizagem e sua utilização por estudantes público-alvo da Educação Especial, 

com deficiência visual. Destina-se a todos os leitores que se preocupam com um ambiente virtual de 

aprendizagem inclusivo, com recursos para que os caminhos de navegação sejam encurtados, 

possibilitando o acesso à informação, com o mínimo de esforço.  
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Sinopse: Esta literatura destina-se a todos que necessitam de um conhecimento mais 
aprofundado em peças específicas que envolvam avaliações e perícias. 
O autor desconhece uma obra semelhante a este tema, o que faz com que este livro 
venha inovar este assunto. 
Visa o presente trabalho, fornecer uma base de consulta a peças práticas ou fornecer 
subsídios nos diferentes assuntos relacionados à área de perícia. 
Perceberá o leitor, que diversos assuntos jurídicos estão relacionados com esta área, e 
por ser específica, colabora com todos os profissionais, mais especialmente aos 
causídicos, que por ventura vierem a defender os peritos de uma forma geral. 
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