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ANEXO I - FICHA DE IDENTIFICAÇÃO


INSTITUIÇÃO PROPONENTE:
Universidade Federal da Bahia/ Faculdade de Educação – UFBA/FACED

PRÓ-REITOR DE EXTENSÃO:
Manoel José Ferreira de Carvalho

TÍTULO DO PROGRAMA:
Formação docente e inclusão digital: uma experiência que liga o sertão ao litoral.

TEMA DO PROGRAMA
(X) 1 – Educação de Jovens e Adultos, incluindo apoio ao desenvolvimento de sistemas locais de educação digital.
(X) 2 - Formação permanente de pessoal para o sistema educacional, com articulação com a educação básica por meio de elaboração de cursos de educação continuada para professores em exercício nas redes públicas.
(X) 3 – Políticas de desenvolvimento social: juventude e desenvolvimento social

COORDENADOR: 
Profa Doutora Maria Inez da Silva de Souza Carvalho
263-7160 / 9120-7141
misc@ufba.br

EQUIPE: 
Coordenação do Programa -
Profa Doutora Maria Inez da Silva de Souza Carvalho – professora adjunta da FACED
Coordenação do  Projeto Autoria do professor na Rede*
Profa Doutora Maria Helena Bonilla - professora adjunta da FACED
Coordenação do Projeto Alfabetização digital e a Educação de Jovens e Adultos (EJA)*
Profa   Mestra Rita de Cássia J. Dias - doutoranda da FACED 
Coordenação do Projeto Rede Comunitária Irecê*
Prof   Doutor Edemilson Brandão - brandao@upf.br Professor Doutor - UPF (Universidade de Passo Fundo) Pós-Doutorando em Educação (FACED/UFBA) 
Coordenação do Projeto Rádio e a educação – (extensão)*
Ana Paula Bossler - paulabossler@hotmail.com - doutoranda da FACED

	A equipe completa de cada um dos projetos está detalhada nos anexos específicos a cada projeto.

RESUMO 

Este Programa é parte das ações de ensino-pesquisa-extensão desenvolvidas na Linha de pesquisa CURRÍCULO E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, do Programa de Pesquisa e Pós-Graduação (Mestrado e Doutorado) da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia (FACED/UFBA). Abrange um conjunto de 4 (quatro) projetos articulados em torno de processos de inclusão digital e do uso de software. Os projetos  com momentos comuns através de seminários de apresentação e avaliação do Programa, lista de discussão on-line e chats entre os participantes  desenvolveram: um curso de extensão sobre inclusão digital para professores de Ensino fundamental (Projeto - A autoria do Professor na Rede; oficinas para estudantes de Educação de Jovens e Adultos (Projeto – A alfabetização digital e a Educação de Jovens e Adultos), discussões com a sociedade civil a inclusão digital com o uso de Software livres (Projeto – PSL) e possibilitaram o desenvolvimentos de produtos didáticos ligados a multimídia – Rádio (projeto - Rádio). O público alvo são os professores de das redes municipais de ensino de Irecê e Salvador, principalmente os estudantes das Licenciaturas em Pedagogia dos dois municípios fruto das parcerias entre a FACED/UFBA e os dois municípios e a sociedade civil do município de Irecê.
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