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mini cursos 19º cIAED

Social Reading

objetivo

O objetivo do mini curso é apresentar as possibilidades de emprego do Social Reading em processos formativos em 
qualquer nível de escolaridade.
O social reading pode ser definido como o conjunto de possibilidades que enriquece a experiência de leitura de livros 
eletrônicos. Resulta da adição aos e-books  de dispositivos apropriados e conectados, além de alguns recursos das redes 
sociais como compartilhamento e conversação em rede.
O Social Reading é alimentado, principalmente, por serviços de nuvem: todas as atividades podem ser compartilhadas e 
armazenadas online. Se os usuários apagarem acidentalmente alguns e-books, processos separadamente. Os serviços 
registram todos os bookmarks, anotações e comentários, de forma a permitir a recuperação da informação sempre que 
os usuários desejarem ou precisarem.
Na oficina, os alunos serão apresentados à plataforma Bookliners, de leitura social, em uso na Universidade Roma Tre há 
cerca de uma ano. Por meio da apresentação do professor, os participantes da oficina poderão discutir sobre os cami-
nhos de aprendizagem acadêmicos possíveis nos diversos contextos em que atuam. Será apresentado o livro “História e 
pedagogia nas mídias”, a ser publicado no Brasil, como um exemplo de um lugar de experimentação de leitura social e 
de oportunidade para novos caminhos de aprendizagem.
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