
MATEMÁTICA
Professor: Mateus Queiroz

Desenvolvimento social e educacional – Mobile Learning -

Definição: O mobile learning (m-learning) é uma 
metodologia de ensino que proporciona um novo 
ambiente para alunos e professores, usando 
dispositivos móveis como plataformas para viabilizar o 
aprendizado.

Resumo: O curso Desenvolvimento Educacional e Social visa a análise e o 
estudo das novas tecnologias digitais no ensino, como recurso de 
aprendizagem a partir de uma concepção articulada para atender a um 
estudante investigativo, que saiba resolver problemas, trabalhar em grupos 
e ser protagonista de seu aprendizado usando como ferramenta os 
aparelhos de tecnologia móveis. Investigação sobre o mobile learning e 
seus benefícios. O objetivo deste curso é realizar um estudo sistêmico com 
o auxílio de atividades práticas sobre o uso de aplicativos para aparelhos 
móveis e suas variadas formas de uso dentro de metodologias ativas para o 
ensino. 

O Curso:  

 

Público alvo: Professores de 
quaisquer disciplinas; pedagogos ou 
alunos de licenciatura em qualquer 
área.

 

Vagas: 16 para o público externo e 4 para o público 
interno, o critério de seleção será a ordem de inscrição.

Documentos para inscrição:    
preenchimento da ficha de inscrição, 
(disponível na secretaria do IFAL), 
documento comprobatório da instituição 
de ensino ao qual está vinculado(a), 
cópia do RG e CPF.

Inscrições:  04 a 08 de novembro de 
2019 na Secretaria do Campus 
Maragogi – IFAL , das 8h00 às 12h00 e 
das 13h00 às 17h00.

Matrícula: A lista com os nomes dos candidatos 
selecionados será divulgada a partir do dia 11/11/2019 
no mural da secretaria do campus Maragogi – Ifal.

A matrícula será realizada na secretaria do Campus 
Maragogi - IFAL, no período de 11 a 14 de novembro 
de 2019 nos horários das 8h00 às 12h00 e das 13h00 
às 17h00, bastando apresentar RG e CPF ou CNH.

Informações adicionais poderão ser obtidas pelo endereço eletrônico: extensao.maragogi@ifal.edu.br ou pelos telefones: (82) 2126-6270 ou (82) 
98113-8987

LINK PARA O EDITAL

Instrutores:

 Prof. MSc. Cassiano Henrique de Albuquerque - Currículo Lattes

Prof. MSc. José Mateus Queiroz Sousa - Currículo Lattes

https://drive.google.com/open?id=0B6R9eZw_Q0WqdElONzFyRlBJclZqcmYzbnpsS211aV9ScmI0
http://lattes.cnpq.br/5122764140194659
http://lattes.cnpq.br/1353685352074433

