
 

 

 

Linhas de Pesquisa 

1. Desenvolvimento, Estratégias de Uso e Avaliação de Tecnologias 

Digitais na Educação Formal 

A linha de pesquisa do MPNTDE denominada “Desenvolvimento, Estratégias 

de Uso e Avaliação de Novas Tecnologias na Educação Formal” envolve 

projetos relacionados ao desenvolvimento, dinamização e avaliação de 

materiais didáticos inovadores com uso de tecnologias digitais voltados a 

diferentes segmentos de ensino formal, com ênfase ao ensino fundamental e 

médio, procurando desmistificar o uso do tecnologias digitais por parte dos 

professores, aproximar a tecnologia para preparo de suas aulas e também seu 

uso em ambientes formais de ensino para melhorar a aprendizagem dos alunos 

de diferentes segmentos. 

Esta linha de pesquisa pretende propor o desenvolvimento de projetos que 

unam tecnologias de ponta às metodologias do ensino formal, visando 

conceber mecanismos de aprendizagem cada vez mais eficientes e sólidos. 

2. Desenvolvimento, Estratégias de Uso e Avaliação de Tecnologias 

Digitais na Educação Não Formal 

Os espaços formais de ensino não são os únicos locais onde as pessoas podem 

aprender conceitos científicos, principalmente num país onde uma grande 

parte da população esteve ou está fora dela. Dessa forma, os museus 

interativos de ciência, espaços de divulgação científica, tendas da ciência entre 

outros, podem ser um espaço educativo complementar à educação formal, 

possibilitando a ampliação e a melhoria do conhecimento científico de 

estudantes, bem como da população em geral. Além disso, os espaços de 

ciências devem promover o estreitamento das relações entre o conhecimento 

produzido e difundido no meio científico e demais setores da sociedade. 

A linha de pesquisa do MPNTDE denominada “Desenvolvimento, Estratégias 

de Uso e Avaliação de Novas Tecnologias na Educação Não Formal”, envolve 

projetos relacionados ao desenvolvimento, dinamização e avaliação de 

materiais didáticos com uso de tecnologias digitais voltados a atender as 

especificidades desses espaços de educação não formal. 

 

 



 

 

 

 

3. Desenvolvimento, Estratégias de Uso e Avaliação de Tecnologias 

Digitais em Reabilitação Cognitiva 

Em todo mundo é cada vez maior a preocupação com a inclusão social de 

cidadãos portadores das mais diversas deficiências.  Muito se tem contribuído 

em relação à inclusão social de deficientes físicos, enquanto os déficits de 

caráter psíquico e neurológico têm recebido menor atenção. Nesta linha de 

pesquisa, pretende-se o estudo das deficiências psiquiátricas e neurológicas do 

ponto de vista cognitivo e o desenvolvimento de novas tecnologias digitais 

capazes de reabilitar indivíduos portadores deste tipo de deficiência, 

incluindo-os nas atividades normais de uma sociedade com a eles atenta. A 

UniCarioca já realiza pesquisas nesta linha de educação especial utilizando 

como ferramentas digitais a realidade virtual, os jogos sérios e a inteligência 

artificial. Nosso objetivo aqui é o aprofundamento destes estudos 

interdisciplinares através de mestrandos de formações variadas como 

psicólogos, psiquiatras, neurologistas, pedagogos, designers e cientistas ou 

engenheiros da computação. A inclusão social destes cidadãos, portadores de 

necessidades especiais, é tarefa que obrigatoriamente perpassa a universidade, 

a educação especial e a reabilitação cognitiva por meio de propostas 

inovadoras às quais nos propomos. 

 

 

 


