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A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), por meio do Laboratório de 

Experimentação Remota (RExLab) e do Programa de Pós-Graduação em Tecnologias da 

Informação e Comunicação (PPGTIC), promoveu de 8 a 10 de maio de 2017 a primeira edição do 

Simpósio Ibero-Americano de Tecnologias Educacionais (SITED 2017). O evento foi promovido 

em parceria com a Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL) e a Faculdade SATC, e foi 

sediado no Campus Araranguá da UFSC. 

O Simpósio promoveu um espaço para que especialistas, convidados e pesquisadores 

compartilhassem seus conhecimentos e experiências voltadas à integração de tecnologias na 

educação. Foram realizadas palestras, mesas redondas e oficinas, onde pesquisadores do Brasil, 

Portugal e Espanha apresentaram iniciativas inovadoras e resultados de inéditos de estudos sobre 

tecnologias e educação. 

Foram submetidos 227 trabalhos, de autores de instituições de 7 países da América Latina e 

Europa, e dentre os trabalhos completos, a taxa de aceite foi de apenas 17,6%. Foram publicados 

nos anais do evento um conjunto de 32 trabalhos, em português e espanhol, apresentados nas 

sessões de comunicação oral. Dentre estes trabalhos, foram selecionados 14 trabalhos para 

comporem esta edição especial. 

O trabalho apresentado no art.1,“ Formação em rede na cultura digital: novos dispositivos, 

novas narrativas? ”, relata o desenvolvimento de uma especialização sobre integração de 

tecnologias voltada a professores de escolas públicas. Já o art.2 “Narrativas Digitais na Formação 

de Educadores: Possibilidades de Autoria com o Podcast” propõe um modelo de formação com uso 

das narrativas digitais. 



Laboratórios Remotos são o assunto do art.3, “A experimentação Remota como Recurso 

Pedagógico no Ensino de Energias Renováveis”, do art.4,“Proposta de arquitetura para um sistema 

de comunicação e o intercâmbio de dados em Experimentos Remotos voltados para a 

Aprendizagem Baseada em Jogos” e do art.5, “O processo de inserção do ambiente virtual de 

aprendizagem e da experimentação remota no Ensino de Física do Ensino Médio”. 

Os artigos 6  e 7,“Avaliação de Usabilidade de um Jogo Sério para o Ensino de Anatomia” e 

“ Inovação Educativa e Usabilidade em Ambientes Virtuais de Aprendizagem” tratam de aspectos 

relacionados à usabilidade em ambientes digitais voltados ao ensino e aprendizagem. 

No art.8,“Proposta de Metodologia de Ensino Aplicado em disciplinas de Introdução à 

Engenharia na Perspectiva Sócio Histórica”, os autores apresentam aspectos metodológicos acerca 

da integração das TIC na educação. Já no art.9, “Reflexões sobre o ensino de espanhol através de 

ambientes virtuais de aprendizagem”, são tratados assuntos relacionados ao ensino de idiomas em 

ambientes virtuais de aprendizagem. 

O art.10, “Ensino de Ciências da Natureza e Arduino: Uma Proposta de Interface Para 

Facilitar Práticas Experimentais”, trata do uso de arduino para ensino de física  e no art.11 , “Jogos 

Educativos para estimular o raciocínio lógica em crianças de 9 a 12 anos”, relata o uso de jogos 

digitais para ensino de computação para crianças. 

No art.12, “Formação de Professores para o uso de Games na Educação: Revisão 

Sistemática da Literatura”, analisa as iniciativas de formação de professores para o uso de games 

na educação que vem sendo realizadas em âmbito nacional e internacional e o art. 13, “Uma Análise 

de Custo-Benefício entre Experimento Remoto e Laboratório Presencial na Programação de 

Robôs”, apresenta uma análise comparativa de custo-benefício entre laboratórios presenciais e 

laboratórios de experimentação remota, destinados à prática da programação de robôs. 

 E, por fim, o art.14, “Uso de Tecnologia Educacional em uma Escola Pública Municipal: 

Uma Experiência de Avaliação Formativa usando o Formulário Google”, relata a inserção de 

tecnologias digitais na educação básica como resultado de um projeto de extensão na modalidade a 

distância, tendo como campo de aplicação uma escola pública municipal. 
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