PRIMEIRA CIRCULAR

JUTE 2015
«A formação universitária em Tecnologia Educativa: abordagens,
perspetivas e inovação»
Introdução
O Espaço Europeu da Educação Superior (EEES) proposto na Declaração de Bolonha (1999)
definia uma série de objetivos a atingir antes do fim da primeira década do século XXI. Por um
lado, a adoção de um sistema de graus académicos, baseados em dois ciclos principais
(licenciatura e mestrado) e num sistema de créditos ECTS, facilmente comprensiveis e
comparáveis, para promover a empregabilidade dos cidadãos e a competitividade das
universidades. E, por outro, a promoção da mobilidade dos membros da comunidade
académica, da qualidade do Ensino Superior de acordo com critérios ou metodologias
comparáveis e da dimensão europeia do Ensino Superior.
«O desenvolvimento da sociedade do conhecimento precisará de estruturas organizativas
flexíveis no ensino superior, que possibilitem tanto um amplo acesso social ao conhecimento
como uma competência pessoal crítica que favoreça a interpretação da informação e a criação
do próprio conhecimento. Torna-se, pois, necessária uma nova conceção da formação
académica, focada na aprendizagem dos alunos, e uma revalorização da função docente dos
professores universitários que incentive a sua motivação e que reconheça os esforços
tendentes a melhorar a qualidade e a inovação educativa1»
As Jornadas Universitárias de Tecnologia Educativa são um espaço de encontro de professores
e investigadores que participam na “Red Universitária de Tecnología Educativa”. Nas XXIII JUTE
de 2015 queremos abordar os temas e debater assuntos que diretamente nos preocupam
enquanto docentes universitários. Despois da implantação dos graus universitários de
licenciatura e de mestrado adaptados ao EEES consideramos que é necessária uma reflexão
relativa às mudanças que se efetuaram no âmbito da Tecnologia Educativa (TE):
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como se aborda a docência da TE nos títulos atuais?
quais são os riscos e as oportunidades para a formação dos professores em TE?
em que situações se enfraqueceu ou se reforçou o papel da TE na formação inicial dos
professores?
que ofertas de mestrado (ou outras pós-graduações) em TE surgiram nestes anos e
qual é seu modelo formativo?
como formamos os investigadores em TE?
que estratégias docentes utilizamos para o desenvolvimiento dos programas das
unidades curriculares?
que resultados de aprendizagem em TE obtemos nos novos graus académicos?

Documento de referência «A integração do sistema universitário espanhol no Espaço Europeu da
Educação Superior» (MECD, 2003). Disponível em
http://www.eees.es/pdf/DocumentoMarco_10_Febrero.pdf
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Plano de trabalho
Elaboração de “apresentações de referência” relacionadas com cinco áreas temáticas, todas
elas vinculadas diretamente com a formação em TE:
a) Identidade e desenvolvimento profissional docente.
b) Pesquisa educativa.
c) Docência universitária.
d) Inovação didática.
e) Desenho e desenvolvimento curricular.
f) Competência digital.
Cada área temática desenvolverá diferentes conteúdos que foram selecionados em função das
linhas de pesquisa específicas para elaborar as apresentações de referência. Na seguinte
tabela agrupam-se os conteúdos a partir dos quais poderão ser propostas contribuições para
participar nas JUTE 2015. Relacionadas com estas «apresentações de referência» todos os
docentes e investigadores em TE que desejem participar ativamente nestas Jornadas poderão
enviar comunicações. A organização das Jornadas realizará uma seleção das comunicações
elegíveis para, posteriormente, ser enviadas à Revista RELATEC para publicação como artigo
científico no seu nº 2, do ano 2015 (dezembro).
Proposta de «apresentações principais»
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Programa Provisório (1ª CIRCULAR)
DIA 11 JUNHO – QUARTA- FEIRA
Lugar: Parque Científico y Tecnológico de Extremadura (Badajoz)
• 09:00-10:00 H
Recolha de documentação e verificação da inscrição.
• 10:00-10:30 H
Sessão de boas-vindas e inauguração das Jornadas por parte das autoridades (intervenientes a
confirmar).
• 10:30-11:30 H
Conferência plenária (tema a confirmar).
• 11:30-12:00 H
Pausa para café
• 12:00 -13:30 H
Painéis de peritos. Grupos de discusão por áreas temáticas. Responsáveis: equipas que
elaboraram as apresentações de referência.
Organização: organização de grupos; a organização das Jornadas atribui os
participantes a cada mesa.
Finalidade: chegar a acordos para a redação duma serie de ideias-base que sintetizem
todas as contribuições para a área e possam dar origem a um documento de
conclusões JUTE 2015.
• 13:30-15:30 H
Almoço (durante o almorço poder-se-á utilizar AppGree e disseminar o debate nas redes
sociais).
• 15:30-17:30 H
Grupos de discussão inter-áreas. Os participantes de cada grupo de discussão por áreas
dividem-se para formar grupos inter-áreas.
Finalidade: partilhar a informação e os resultados do debate do grupo da área
respetiva.
• 19:00 H
Visita cultural e jantar.
DIA 12 JUNHO – QUINTA-FEIRA
Lugar: Facultad de Ciencias de la Educación (Badajoz)
• 10:00 -12:00 H
Workshops. Propostas de temáticas:
◦ «Tecnologias críticas: empowerment e inclusão digital»
◦ “Aprendizagem global e mobile learning na formação dos professores”
◦ “Novas narrativas digitais na formação dos professores” (materiais didáticos
baseados em hipermédia)
• 12:00 -12:30 H
Conclusões e encerramento (com as autoridades, por confirmar)
• 12:00 H
Assembleia RUTE
• 13:30 H
Bebida de honra e despedida
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Inscrições e Participação
Inscrição com valor reduzido: de 1 de janeiro até 30 de abril de 2015.
Inscrição sem redução: de 1 de maio até 30 de maio de 2015.
Todas as inscrições incluem os materiais das jornadas, jantar de gala e visitas turísticas.
Inscrição: 1 a 30 de abril (valor a pagar reduzido). De 1 a 30 de maio (valor a pagar normal)
Envio de Comunicações: a partir de 1 de fevereiro até 30 de Abril
Data limite para aceitação de comunicações: 22 de maio

Calendarização
Novembro de 2014

Propostas de apresentações de referência e configuração.

Fevereiro de 2015

Envio da primeira proposta provisória das apresentações de
referência.
Envio do documento final das apresentações de referência.

Abril de 2015
Maio de 2015
Junho de 2015
Dezembro de 2015

Publicação do número especial em RELATEC das
apresentações de referência.
Envio do documento final das comunicações selecionadas
relativas às apresentações de referência.
Publicação do número especial em RELATEC das comunicações
selecionadas.

