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Este artigo descreve a trajetória do Programa de Pró-Mobilidade InternacionalTECNOLOGIAS

EDUCACIONAIS

DIGITAIS:

Cooperação

Transnacional

e

Interinstitucional na Produção de Conhecimentos em Educação e Formação de Professores –
TEDUCA (CAPES/AULP) ao longo de dois anos: 2013/2 a 2015/1. Objetivo principal foi o
de mapear como professores e alunos utilizam

as mídias digitais de comunicação e

informação em suas práticas no ensino e em situações e de aprendizagem. A intervenção de
pesquisa foi elaborada

por uma equipe multidisciplinar composta por professores da

UFPel/Brasil e da UEM/Moçambique das áreas da Educação, Ciências da Computação e
Educação a Distância (EaD). Os sujeitos investigados foram

alunos, docentes, e

coordenadores de cursos na FACED/UEM e na UFPel/FaE que realizaram mobilidade
acadêmica. Para desenvolver esta pesquisa foram utilizados referenciais teóricos do campo da
aprendizagem colaborativa , dos estudos culturais e da área das tecnologias digitais da
informação e da comunicação. A investigação referencia-se em pressupostos cujas ações
colaborativas objetivam a valorização de uma aprendizagem em rede, que não se restrinja à
sala de aula apenas, mas que favoreça experiências de interatividade mediadas por um toque
na tela. Esta investigação também teve como foco a produção de subjetividade que
acompanha as relações institucionais entre a equipe de formação. Optamos pelo exercício
pautado por ações de capacitação, para os docentes de ambas as instituições, a fim de que
favoreçam não só produção de conhecimentos, mas que provoque mudanças na prática
docente no que refere ao uso das Mídias Digitais de Comunicação no Ensino Superior.
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