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RESUMO

O papel dos meios de comunicação vem crescendo no âmbito educacional. Desta forma impõe-se a educadores o desafio 
de dialogar de forma mais metódica com as linguagens audiovisuais no sentido de entender seus processos e dinâmicas 
de construção de sentidos e transmissão da informação.
No que se diz respeito à apresentação em estúdios de teleaulas, percebe-se grande dificuldade de alguns docentes em 
se adaptar ao novo ambiente e à atual realidade tecnológica que impulsiona a educação tecnicista. Tais dificuldades, 
aliadas à falta de capacitação, orientação, treinamento, avaliação, feedback e motivação dos educadores e professores 
ao conhecimento e correta utilização das TICs na educação, impactam na qualidade da teleaula e principalmente no ren-
dimento da aprendizagem do aluno.
O mini curso  intitulado “Apresentação de Teleaula e Produção Audiovisual em EaD” é ofertado para docentes que lecio-
narão ou lecionam no modelo EaD, estudantes que desejam atuar na EaD e para profissionais de TV e produção de vídeo 
que trabalham nas instituições de ensino. Visa à apresentação em teleaulas e ao desenvolvimento de conhecimentos e 
técnicas para a construção e utilização da produção audiovisual na EaD.

OBJETIVOS 

Geral
Capacitar profissionais de instituições de ensino para apresentação em teleaulas, desenvolvendo conhecimentos e téc-
nicas para construção e utilização da produção audiovisual na EaD.
Específicos
a) Formar profissionais para utilização das obras audiovisuais com foco na aprendizagem, ou seja, com cunho pedagógico 
ou didático.
b)Sensibilizar o profissional sobre a importância da teleaula bem produzida e o papel e postura do professor na teleaula, 
por meio da leitura e discussão de artigos e textos de autores da área.
c)Estimular o processo criativo de cada profissional pela apresentação da linguagem audiovisual e as diversas formas de 
produção para teleaula, para que o aluno seja coprodutor e codiretor  de seu produto audiovisual.
d)Capacitar o professor para apresentação em vídeo, ensinando-o a correta utilização da postura, da voz, dos gestos, da 
maquiagem, do posicionamento diante das câmeras e do vestuário, comportamento em entrevistas pela participação no 
AVA, reflexão dos vídeos assistidos e pelos treinamentos em estúdio.

CONTEÚDO

• Teleaula, videoaula, webaula: que espaços são esses? 
• Expressão Oral nas Teleaulas: voz e fala.
• Expressão Corporal nas Teleaulas: gestos e posturas
• Linguagem Audiovisual e Dinâmicas de Apresentação: mediação entre o ensino e a aprendizagem.
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Patricia Rodrigues
Docente on line independente, formadora de professores EaD, consultora em marketing, audiovisuais e EaD é radialista com 
DRT em direção artística, e formação acadêmica em gerência de marketing (UNIDERP). Associada da ABED Associação 
Brasileira de Educação a Distância. Especialista em EaD (Educação a Distância) SENAC/MS, pós-graduada no MBA em 
Gestão Estratégica de Negócios (UNIDERP).
Durante dez anos, de 1995 a 2005, em Maringá-PR, dirigiu, produziu e apresentou programas de TV, como “Shopping TV”, 
“VIP”, e “Destaque”, com abrangência em cidades do estado do Paraná para as seguintes emissoras: TV Maringá (afiliada 
BAND); TV Tibagi (afiliada SBT), TV Cidade (rede local NET).
Em 2005, participou do processo de organização e desenvolvimento da metodologia da produção audiovisual da UNIDERP 
Interativa, IES (instituição de ensino superior) onde atuou por cinco anos e meio como diretora artística. Criou e desenvol-
veu o modelo inicial das teleaulas e seus produtos audiovisuais. Capacitou e ministrou formação inicial e continuada para 
apresentação de teleaula e utilização da produção audiovisual em EaD para mais de 300 professores, entre eles, especialis-
tas, mestres, doutores e palestrantes. Apresentou e organizou cerimonial de aulas magnas, palestras, seminários, mesas-
-redondas, dirigiu, produziu, roteirizou e apresentou campanhas publicitárias e vídeos institucionais.
Membro de vários grupos de pesquisa e estudos em educação a distância e tecnologia, presenciais e em rede, entre eles,
ABED – Associação Brasileira de EaD;
GT EaD MS Grupo de Trabalho ligado ao Fórum Estadual de Educação do MS;
GETED Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Tecnologia Educacional e Educação a Distância.
Atualmente, ministra cursos, consultorias, formações docentes e palestras, presenciais e a distância, para importantes insti-
tuições de ensino superior e de cursos livres, entre elas, UEMA, UNIT, IFMS, UFGD, Portal Educação, Planeta EaD e participa 
dos principais eventos de educação a distância e tecnologias educacionais no Brasil.


