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ste guia é um produto educacional resultante da 

pesquisa “TECNOLOGIA DIGITAL (TD) 

APLICADA NA GESTÃO DA EPT PARA 

AUXILIAR O TRABALHO DOCENTE” desenvolvida no 

programa de Mestrado Profissional em Educação Profissional 

e Tecnológica – ProfEPT, oferecido pelo campus Morrinhos do 

Instituto Federal Goiano – IFGoiano. A pesquisa foi realizada 

no campus Itumbiara do Instituto Federal de Goiás (IFG), e teve 

como objetivo diagnosticar a formação e a atuação do docente 

na Educação Básica, Técnica e Tecnológica para desenvolver 

um guia, em meio digital, com o intuito de reduzir a 

formalidade acadêmica, facilitar o trabalho docente e difundir 

as diretrizes e bases conceituais da Educação Profissional e 

Tecnológica. 

 

Este material contém informações sobre a 

Educação Profissional no Brasil, a Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica, o 
Instituto Federal de Goiás e orientações acadêmicas 

destinadas aos professores do campus Itumbiara do 

IFG. O guia “dialoga” com o professor, fornecendo 

respostas e incentivando a busca por saberes em 

outras fontes. 
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Origem do produto: Dissertação “TECNOLOGIA DIGITAL 

(TD) APLICADA NA GESTÃO DA EPT PARA AUXILIAR 

O TRABALHO DOCENTE” 

Área de conhecimento: Ensino  

Público Alvo: Professores da Educação Básica, Técnica e 

Tecnológica que atuam no campus Itumbiara do IFG. 

Categoria deste produto: material interativo. 

Finalidade: oferecer orientações, modelos de documentos, 

normas, procedimentos e regulamentos necessários para a 

atividade docente, para reduzir a formalidade acadêmica e 

difundir as diretrizes da EPT e a função social dos Institutos 

Federais. 

Ano: 2020 

Avaliação do Produto: 22 (vinte e dois) professores 

participantes da pesquisa e 3 (três) professores que compuseram 

a comissão examinadora de Defesa da Dissertação. 

Disponibilidade: Irrestrita, preservando-se os direitos autorais 

bem como a proibição do uso comercial do produto. 

Divulgação: Em formato digital. 

Instituições envolvidas: Instituto Federal Goiano e Instituto 

Federal de Goiás. 

URL: 

https://www.ifg.edu.br/itumbiara/campus/ensino/document

os?showall=&start=1 

Idioma: Português 

País: Brasil 
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s docentes dos Institutos Federais atuam em diferentes níveis e 

modalidades de ensino da Educação Básica, Técnica e 

Tecnológica (EBTT) diariamente, como: Formação Inicial e 
Continuada ou Qualificação Profissional, Educação Profissional Técnica 

de Nível Médio, Educação Profissional Tecnológica de graduação e de 

pós-graduação, além da formação de professores por meio de cursos de 
Licenciatura. Essa realidade requer o conhecimento de muitas normas, 

regulamentos e procedimentos acadêmicos que dificultam o planejamento 

das atividades pedagógicas pelos docentes, que não tiveram uma 
formação específica para atuar na Educação Profissional e Tecnológica 

(EPT). O avanço tecnológico provoca transformações no mundo do 

trabalho e na educação, e as Tecnologias Digitais (TD) estão sendo 
utilizadas pela gestão escolar para compartilhar informações e 

conhecimento, reduzir a formalidade acadêmica, otimizar processos 

institucionais. O objetivo desta pesquisa foi diagnosticar a formação e a 
atuação do docente na EBTT e, a partir deste diagnóstico, desenvolver um 

Guia Docente contendo orientações acadêmicas para reduzir a 

formalidade acadêmica, facilitar o trabalho docente e difundir as diretrizes 
e bases conceituais da EPT. O produto educacional propõe facilitar o 

trabalho do docente, para que este se dedique cada vez mais ao ensino, 

pesquisa e extensão. Trata-se de um estudo de caso institucional, 
descritivo, com abordagem quanti/qualitativa. A população estudada é 

composta por professores e alunos dos cursos técnicos integrados ao 

ensino médio do Instituto Federal de Goiás – campus Itumbiara. Os dados 
foram coletados por meio de questionários e pesquisa documental. Os 

dados quantitativos foram analisados por estatística descritiva e os dados 

qualitativos pelo método de Análise de Conteúdo de Bardin. Os resultados 
mostram que existe carência de oferta de formação docente para atuação 

na EPT e o uso de um ambiente virtual de aprendizagem para o 

desenvolvimento de um guia é uma alternativa para a gestão escolar 
difundir saberes e orientações acadêmicas ao professor, para promover a 

gestão participativa e a oferta de uma educação profissional de qualidade. 

 

Palavras-chave: Educação Profissional e Tecnológica. Tecnologias 

Digitais. Institutos Federais. Gestão Escolar.  
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 Guia Docente foi desenvolvido no ambiente virtual de 

aprendizagem Moodle, estruturado em tópicos, da 

seguinte forma:  

1. Apresentação do Guia Docente, que contém informações 

sobre o objetivo do produto educacional e a pesquisa realizada 

para desenvolvê-lo. 

2. Educação Profissional e Tecnológica sob a perspectiva 

histórica: das Escolas de Aprendizes e Artífices aos Institutos 

Federais, contém dados e fatos históricos acerca da EPT no Brasil 

e as transformações, que ocorreram ao longo do tempo, na sua 

concepção e diretrizes, bem como nas instituições que ofertam 

educação profissional. O tópico contém e-books, vídeos, acesso a 

plataforma Nilo Peçanha, um Quiz e um fórum destinado a 

debates sobre a EPT. 

3. Instituto Federal de Goiás, contém breve histórico do IFG, 

a função social, os tipos de cursos que são oferecidos, os campi e 

o organograma da reitoria. 

4. Gestão Democrática: conhecendo a 

legislação acadêmica do IFG, apresenta os 

conselhos e as comissões existentes na instituição, 

os documentos institucionais, como: 
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(Projeto Político Pedagógico Institucional, Estatuto, 

Regimento Geral, Plano de Desenvolvimento 

Institucional resoluções, portarias, relatórios anuais 

de gestão, procedimentos, normas e regulamentos). 

5. O campus Itumbiara, contém breve histórico, mapa, 

organograma, telefones e e-mails setoriais, acesso ao site e para o 

Guia de Cursos. 

6. Ensino Médio Integrado ao Técnico: uma proposta para o 

rompimento da dualidade “educação propedêutica” e 

“educação profissional”, contém orientações, documentos e 

artigos relacionados ao tema, bem como sobre o trabalho como 

princípio educativo, além de um fórum para apresentação de 

práticas pedagógicas exitosas no ensino médio integrado ao 

técnico. 

7. Documentos e orientações acadêmicas: para promover um 

ensino de qualidade, contém: calendários acadêmicos; horário 

dos cursos; contato e horário de atendimento das coordenações 

de cursos; normas para acesso e uso dos laboratórios; orientações 

sobre diários, visitas técnicas, instrumentos avaliativos, plano de 

ensino, projeto de ensino, plano de trabalho, reposição, 

antecipação e substituição de aulas;  projetos pedagógicos dos 

cursos ; modelos de documentos, como:  

(cabeçalho de prova, plano de ensino, projeto 

de ensino, plano de trabalho, Trabalho de 

Conclusão de Curso, dentre outros).  
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8. A Pesquisa como princípio educativo, apresenta o setor 

responsável pelo cadastro e acompanhamento de projetos, os 

núcleos de pesquisa existentes no campus, acesso ao portal de 

periódicos do IFG e da CAPES, ao Repositório Digital, à Editora 

e aos serviços de Biblioteca. 

9. A Extensão: para interagir com a comunidade, apresenta o 

setor responsável pela extensão, os tipos de cursos que podem ser 

oferecidos a comunidade e um vídeo explicativo sobre ações de 

extensão. 

10. Assistência ao Estudante: para promover a permanência e 

êxito, contém informações sobre os setores que prestam 

assistência direta aos estudantes (Coordenação de Assistência 

Estudantil, Coordenação de Apoio Pedagógico ao Discente, 

Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades 

Especificas) e orientações para encaminhamento dos alunos para 

atendimento. 

11. Tecnologias de apoio a gestão: os sistemas informacionais, 

contém informações sobre os principais sistemas informacionais 

utilizados no IFG e orientações para acesso e utilização. 

12. Tecnologias Digitais e Objetos de Aprendizagem, contém 

uma relação de Repositórios de Objetos de Aprendizagem, 

Laboratórios Virtuais e Tecnologias Digitais que podem ser 

utilizados para preparação e suporte durante as aulas. 
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O conteúdo é constituído por e-

books, vídeos, imagens, 

organogramas e fluxogramas 

para facilitar a aprendizagem do 

professor.  

 
 

PASSO A PASSO:  como acessar 

o Guia Docente 

1) Leia o QR Code ao lado com 

a câmera do seu smartphone 

ou tablet, ou se preferir, digite 

no seu navegador de internet 

o seguinte endereço: 

https://www.ifg.edu.br/itumbiara/campus/ensino/documentos?showall=&start=1 

2) Clique em “Guia Docente”; 

3) Na tela de Login, escolha a opção “acessar como visitante”; 

4) Informe a seguinte senha: acessaroguiaifg. 

 
Instale em seu smartphone ou 

tablet o aplicativo Moodle Mobile 
para acessar o Guia Docente, pois 
ele permite melhor visualização 

dos recursos disponíveis. O aplicativo Moodle Mobile está disponível, de forma 
gratuita, no Google Play. 

Clique aqui para instalar o 

Moodle Mobile!  

 

A seguir será apresentada a estrutura da página principal do 

Guia Docente no Ambiente Virtual de Aprendizagem! 
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