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ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO-ESE 
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Secretaria do Mestrado Profissional em Educação e Novas Tecnologias 

EDITAL N.º 015/2017 – DEFESA DE DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 

A Coordenação do Programa de Mestrado Profissional em Educação e Novas Tecnologias torna 

pública a realização da Defesa de Dissertação da mestranda Rosí Teresinha Munaretti de 

Camargo, no dia 07 de agosto de 2017, às 9h30, sala 71 – 7º andar, Campus Divina do Centro 

Universitário Internacional UNINTER, sito à Rua do Rosário, 147 - Centro, Curitiba-PR. 

TÍTULO: “A INTERATIVIDADE NA EDUCAÇÃO ONLINE: UM ESTUDO DA FERRAMENTA FÓRUM. ” 

RESUMO:  
Educar e educar-se a distância requer condições muito diferentes da escolarização presencial. 
Com o uso das Tecnologias da Comunicação e Informação (TIC) transporta-se a sala de aula para 
o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), onde o aluno deve encontrar suporte para os 
estudos. Neste espaço há diversos caminhos a serem trilhados, tendo como elemento-chave o 
processo desenvolvido a partir da interatividade gerada na construção das relações em torno da 
comunicação e do conhecimento. Nesta pesquisa propõe-se analisar o processo interativo que 
ocorre na ferramenta assíncrona fórum a partir das categorias de análise interação e 
interatividade, considerando todos os elementos que o envolvem, desde a elaboração da 
atividade, perpassando pelo trabalho do professor-tutor, até o aluno, numa relação com a 
atividade, com o professor-tutor, com os colegas. O objetivo geral da pesquisa é analisar se o 
fórum constitui uma ferramenta eficaz para a produção de interatividade na resolução das 
atividades de aprendizagem. A perspectiva é contribuir para as melhorias dos processos na 
modalidade a distância, frente ao uso contínuo da ferramenta nas atividades de aprendizagem, 
buscando elementos que possam trazer dados que reflitam seu uso e contribuam para melhorar 
o processo educativo brasileiro. A conclusão deste estudo permite salientar a importância do 
processo interativo para aprendizagem na EaD, contribuindo para reflexão sobre o uso da 
ferramenta considerando sua função técnica, aproximando os elementos que circulam no 
espaço virtual. 

Palavras-chave: Educação on-line. Interação. Interatividade. Fórum. Tutoria.  

A banca será composta por: 

Prof. Dr. Alvino Moser (Orientador) – UNINTER/PR. 
Prof. Dr. Neri dos Santos (Integrante Externo) – PUC/PR. 
Prof. Dr. Rodrigo Otávio dos Santos (Integrante Interno Titular) – UNINTER/PR. 
Prof. Dr. Ivo José Both (Integrante Interno Suplente) – UNINTER/PR. 

 

 
 

Curitiba, 26 de julho de 2017. 
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