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1. Apresentação 

 

Ao defender a aprendizagem colaborativa e o compartilhar conhecimentos, John Dewey 

(2002) prenunciou a multiplicação de oportunidades pelas comunidades educacionais. 

Neste viés, a RCA, que é composta por Instituições de Ensino Superior - IES, surge como 

uma rede colaborativa de aprendizagem, trabalhando em busca de parcerias com o 

propósito de promover o desenvolvimento das competências dos profissionais da 

educação. 

 

 

A RCA é uma proposta de comunidade de aprendizagem produtora e difusora de 

conhecimento, desenvolvida pelas universidades fundadoras UFBA, UAb-PT, Uneb, UFRB, 

IFBA, UESB e composta por instituições parceiras que se articulam através de acordos 

cooperativos, visando fomentar a formação continuada para uso das Tecnologias Digitais 

na Educação. 

 

A Rede atua em vários níveis e modalidades de ensino, bem como realiza pesquisa e 

desenvolvimento de novas metodologias e tecnologias educacionais, fomenta a 

convergência de modalidades educacionais, desenvolve conteúdos, disponibiliza serviços, 

em articulação com os parceiros do setor educacional, públicos e privados em consonância 

com as demandas da sociedade. 

 

O Portal disponibilizado pela RCA proporcionará a troca de experiências entre os 

profissionais da educação, possibilitando a aproximação teórico-prática e a revisão de suas 

práticas pedagógicas, de modo a promover que o estudante seja protagonista da 

construção de conhecimento. O Portal da RCA pode ser acessado através do endereço 

http://www.rca.ufba.br/.  

 

A RCA é também um artefato destinado a promover a inovação através dos grupos de 

pesquisa a ela associados, realizando verificação de competências, ofertando cursos entre 

outras inovações, com o objetivo de contribuir no desenvolvimento profissional dos atores 

http://www.rca.ufba.br/
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envolvidos. A aprendizagem ativa atua como recurso educacional de extrema importância, 

sendo necessária a reflexão de sua aplicabilidade em diferentes cursos e níveis de 

formação, bem como uma avaliação do papel do professor nesse processo. O 

aprimoramento dessas estratégias estará nos objetivos específicos da Rede.  

 

Para alcançar seus objetivos, a RCA promoverá ações conjuntas entre as Instituições de 

Ensino Superior, com vistas à melhoria da qualidade da educação, através da gestão de 

ações executivas de caráter acadêmico-administrativas em regime de parceria, ações estas 

que visam integrar as atividades de ensino no modelo híbrido, além do desenvolvimento da 

pesquisa e extensão das instituições parceiras.  

 

Dentre as ações executivas, caberá a RCA no que diz respeito à educação a distância, o 

apoio à produção do material didático e a operacionalização dos processos próprios a esta 

modalidade de ensino, incluindo a oferta de cursos gratuitos, quando forem desenvolvidos 

com financiamento governamental, e/ou pagos pelos estudantes e pela oferta dos 

componentes curriculares desenvolvidos pela instituições parceiras. No que se refere aos 

cursos pagos serão oferecidas bolsas de estudos, numa proporção de até 10% das 

matrículas efetivas (pagantes), para os membros das comunidades acadêmicas e ou 

administrativas das instituições parceiras. 

 

Acreditamos que é necessário um sistema educacional mais moderno, solidário e 

colaborativo com pessoas capazes de valorizar o trabalho colaborativo no mesmo nível de 

valorização do trabalho individual. 

 

Nós queremos transformar as práticas educacionais. Contamos com você! 
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2. Justificativa 

 

A cultura digital é o resultado da convergência dos processos de produção, da distribuição 

e do consumo da cultura de massas, tendo emergido da cultura das mídias e resultando 

na cultura do digital, também chamada de cibercultura (Levy, 1999; Santaella, 2003). 

Essas transformações tecnológicas efetuadas no século XX operou mudanças 

significativas no universo da cultura ocidental, de tal modo que produziram-se novas 

linguagens da informação e da comunicação.  

 

As novas linguagens trazidas pelas tecnologias digitais permeiam a sociedade da 

informação e do conhecimento e, dessa forma, traz novos desafios para o ensino e a 

educação. Tais desafios têm compelido professores a pensarem formas mais apropriadas 

de organização do seu trabalho e também meios para o seu desenvolvimento profissional, 

diante das TDIC. 

 

A utilização das tecnologias vieram para transformar a educação e a comunicação nas e 

entre as universidades. Ao construir redes de aprendizagem entre diferentes unidades 

colaborativas e professores estabelecemos a possibilidade de garantir o processo 

educacional.  

 

As potencialidades das TDIC mostraram-se também no auxílio ao compartilhamento de 

perspectivas entre os estudantes com diferentes habilidades, fornecendo apoio e dando 

suporte para experiências pioneiras em vários campos. As pesquisas facilitaram modelos 

de investigação orientada para resolução de problemas, com o apoio tecnológico, 

capacitação e o investimento em equipamentos e infraestruturas modernas.  

 

As potencialidades existentes nos dispositivos tecnológicos digitais, no entanto, não 

garantem por si mesmos o sucesso do processo educacional. Existe uma necessidade de 

utilização de métodos e/ou modelos para uso das tecnologias na educação para sua real 

eficácia. 

 

Durante muitos anos alguns investimentos em equipamentos baseado em políticas 
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públicas foram feitos com o objetivo da modernização da educação. No entanto, o estudo 

com base no monitoramento de projetos diversos revelaram que estes não forma capazes 

de por si mesmos trazer melhorias para os níveis de aprendizagem (SANCHO, 2008). A 

simples presença, portanto, dos aparatos tecnológicos nas unidades de ensino não 

pressupõe a transformação da educação para melhor, muito embora sejam utilizados no 

dia a dia pelas pessoas. Por outro lado, sabemos que existe uma necessidade do 

desenvolvimento de uma nova pedagogia que contemple as tecnologias digital de 

maneira substantiva. 

 

Pensando nestas questões, a RCA traz a possibilidade não apenas da capacitação para o 

uso das tecnologias, mas também do compartilhamento, difusão e democratização do 

conhecimento. O que se sabe, ensina, e o que que se busca aprender, aperfeiçoa. 

 

3. Projetos e Metodologia 

 

 

A RCA tem por objetivo estabelecer mecanismos de aprendizagem colaborativa, utilizando 

modelos presenciais, à distância ou híbridos, que contribuam para o fortalecimento da 

educação continuada das pessoas da comunidade universitária. Por isso, a equipe gestora 

tem se empenhado na consecução de ações voltadas para o domínio metodológico do 

trabalho em rede de cooperação, na adaptação do framework do DigCompEdu para o 

DigCompEdu-UFBA (UFRB e UNEB), usando como referencial o Quadro Europeu de 

Competência Digital para Educadores e baseia no projeto de pesquisa desenvolvido pela 

Unidade Móvel de Investigação em Estudos do Local (ELO), da Universidade Aberta de 

Portugal, e pelo Núcleo de Estudos de Pedagogia no Ensino Superior (NEPES) da 

Universidade de Coimbra.   

A rede busca identificar pontos fortes e áreas onde professores, técnicos e gestores, 

possam aperfeiçoar a utilização das tecnologias digitais para ensino e aprendizagem, a 

exemplo da plataforma DigcompEdu-UFBA, que realiza a verificação de competências 

digitais dos professores. Este projeto disponibiliza um questionário na plataforma EUSurvey 

onde o profissional da educação responde questões relacionadas à apropriação das 

tecnologias educacionais. Os dados de pesquisa auxiliam na obtenção de informações para 
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direcionamento da política de oferta de cursos, consoante às necessidades dos docentes 

e profissionais da Universidade. Além de identificar as necessidades de formação, esta 

plataforma promove a autorreflexão e autoavaliação acerca das práticas de ensino na 

Universidade, utilizando linguagens da cultura digital e metodologias ativas. 

  

A RCA também possibilita uma ampliação da capacidade de aproveitamento do 

conhecimento e expertises entre os seus atores, visando o compartilhamento interno e 

externo de conhecimento, metodologias e tecnologias, possibilitando uma melhor 

otimização do tempo e integração dos espaços acadêmicos, além da redução de custos 

com formação continuada. 

 

Através de articulação, nacional e internacional, a RCA dinamiza a pesquisa na área de 

tecnologias na educação, com o intercâmbio de ideias e projetos, fazendo convergir as 

ações de investigação científica desenvolvidas por cada instituição. 

 

4. Instituições Fundadoras e Instituições Parceiras 

 

4.1 UFBA 

 

A Universidade Federal da Bahia tem seu começo em 18 de fevereiro de 1808, quando o 

Príncipe Regente Dom João VI institui a Escola de Cirurgia da Bahia, primeiro curso 

universitário do Brasil. 

A UFBA é considerada a maior e mais influente universidade do estado da Bahia e uma 

das mais importantes no país.. Possui sede na cidade de Salvador e dois campi localizados 

em Vitória da Conquista e Camaçari. 

Atualmente possui mais de cem opções de curso de graduação e pós-graduação, na 

modalidade presencial e a distância, nos campi da capital e interior do estado. 

https://www.ufba.br/ 
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4.2 UFRB 

 

A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), criada no ano de 2005, é uma 

universidade pública brasileira sediada na cidade de Cruz das Almas, com campi nos 

municípios baianos Amargosa, Cachoeira, Feira de Santana, Santo Amaro e Santo Antônio 

de Jesus. A UFRB é a segunda universidade federal instituída no Estado da Bahia e atua 

em atividades de ensino, pesquisa e extensão em várias áreas do conhecimento. 

https://ufrb.edu.br/portal/  

 

4.3 UNEB 

 

A Universidade do Estado da Bahia (UNEB), maior instituição pública de ensino superior da 

Bahia, fundada em 1983, está presente geograficamente em todas as regiões do Estado, 

estruturada no sistema multicampi. A capilaridade de sua estrutura e abrangência de suas 

atividades está diretamente relacionada à missão social que desempenha. A UNEB possui 

29 Departamentos instalados em 24 campi: um sediado na capital do estado, onde se 

localiza a administração central da instituição, e os demais distribuídos em 23 importantes 

municípios baianos de porte médio e grande. 

https://portal.uneb.br/ 

 

4.4 IFBA 

 

O IFBA oferece cursos de educação tecnológica profissional em vários níveis do sistema 

educacional (ensino médio integrado, técnico, superior e pós-graduação), conforme 

estabelece a legislação pertinente. O ensino atinge várias áreas do conhecimento, e os 

seus cursos e currículos seguem uma dinâmica que permite uma constante renovação 

frente às inovações pedagógico-educacionais, bem como uma integração contínua às 

mudanças nos processos produtivos (novas tecnologias, sistemas de trabalho e de 

produção etc.). 

https://portal.ifba.edu.br/menu-institucional/o-instituto  
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4.5 UNIFACS 

 

Fundada em 1972 com o nome de Escola de Administração de Empresas da Bahia, a 

UNIFACS se tornou Faculdade Salvador (FACS), em 1980. Reconhecida pela tradição, 

qualidade acadêmica, internacionalidade, empregabilidade e compromisso com o 

desenvolvimento regional, a UNIFACS oferece um ensino para além do espaço da 

universidade, tendo como princípio o atendimento às demandas da sociedade como uma 

das prioridades institucionais.  

A UNIFACS oferece cursos de graduação nas modalidades presencial, semipresencial e a 

distância, e cursos de Pós-graduação lato (especializações e MBA’s) e stricto sensu 

(mestrados e doutorados), além do desenvolvimento de atividades de pesquisa e de 

extensão à comunidade. 

https://www.unifacs.br/  

 

4.6 UESB 

 

A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) é uma instituição multicampi, com 

sede na cidade de Vitória da Conquista e mais dois campi, nas cidades de Jequié e 

Itapetinga. A UESB foi fundada em 1980 e é atualmente uma das principais responsáveis 

pela difusão do saber e formação de profissionais no interior da Bahia e Norte de Minas 

Gerais, sendo uma das principais referências de Ensino Superior do Norte/Nordeste 

brasileiro. Além de ofertar dezenas de cursos de graduação presencial e semipresencial, a 

Uesb também possibilita o ingresso em cursos de pós-graduação, como especializações, 

mestrados e doutorados, de qualidade reconhecida em todo o Brasil. 

http://www2.uesb.br/  

 

4.7 UAb PT 

 

Fundada em 1988, a Universidade Aberta (UAb) é a única instituição de ensino superior 

público a distância em Portugal.  

Pela sua vocação e natureza, a UAb utiliza nas suas atividades de ensino, as mais 

avançadas metodologias e tecnologias de ensino a distância orientadas para a educação 
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sem fronteiras geográficas e barreiras físicas, e dando especial enfoque à expansão da 

língua e da cultura portuguesas no espaço da lusofonia (comunidades migrantes e países 

de língua oficial portuguesa).  

A Universidade Aberta (UAb) assume como missão fundamental formar estudantes que, 

por várias razões, não puderam, no seu tempo próprio, encetar ou prosseguir estudos 

universitários. 

https://portal.uab.pt/auab/ 

 

4.8 Universidade de Coimbra 

 

Ao assinar o “Scientiae thesaurus mirabilis”, em 1920, D. Dinis criava a Universidade mais 

antiga do país e uma das mais antigas do mundo. Inicialmente confinada ao Palácio Real, 

a Universidade foi-se estendendo por Coimbra, modificando-lhe a paisagem, tornando-a na 

cidade universitária, alargada no século XX com a criação do Pólo II, dedicado às 

engenharias e tecnologias, e já neste século com um terceiro Pólo, na área das ciências da 

saúde. 

Hoje em dia, a Universidade de Coimbra conta com oito Faculdades (Letras, Direito, 

Medicina, Ciências e Tecnologia, Farmácia, Economia, Psicologia e Ciências da Educação, 

Ciências do Desporto e Educação Física) e mais de 22 mil alunos. 

https://www.uc.pt/sobrenos/historia   

 

 

5. Objetivos da RCA 

 
5.1 Identificar as necessidades e oportunidades de aprendizagem para o desenvolvimento 

profissional; 

 

5.2 Estabelecer um espaço de pesquisas, através do Programa Internacional de Pesquisa 

em Educação e Tecnologia firmado entre as instituições participantes, a fim de fomentar 

estudos na área de tecnologias educacionais; 
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5.3 Promover o desenvolvimento das competências digitais dos profissionais da educação 

e fomentar a convergência de modalidades educacionais; 

 

5.4 Realizar uma verificação de competências para uso das tecnologias na educação, 

suscitando demandas e apresentando soluções para a capacitação e desenvolvimento 

profissional de técnicos e professores, 

 

5.5 Gerenciar a Plataforma DigCompEdu e oferecer cursos de capacitação para uso das 

mídias digitais na educação; 

 

5.6 Potencializar e promover espaços de diálogo, reflexão e apoio institucionais para o uso 

das tecnologias em sala de aula; 

 
 
6. Metodologia de Trabalho 

 

A educação mediada por tecnologia tem como grande vantagem a possibilidade de 

flexibilização do tempo e dos espaços para acesso aos conteúdos didáticos, além de 

ressignificar o papel do professor e do aluno. Ampliam-se também as possibilidades de 

troca de experiências entre diferentes profissionais de diferentes instituições e regiões do 

país e do mundo. 

 

A RCA estrutura-se por meio de uma rede composta por órgãos, unidades, colaboradores 

e instituições parceiras, denominadas de acordo às funções abaixo descritas: 

 

a) Instituições Fundadoras (ou Comitê Gestor) 

b) Instituições Parceiras (IPES que não são fundadoras, mas que podem integrar a 

RCA como parceiras, realizando oferta de curso 

c) Colaboradores, técnicos e professores pesquisadores 

d) Agências de Fomento 

 

Podem ainda compor ou integrar a RCA as seguintes representações: 

I – Instituições Públicas ou Privadas, com a atuação em Educação; 
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II – Colaboradores, Professores, Pesquisadores, Gestores, Técnicos e Alunos com atuação 

na área  de educação podem integrar a Rede como Membro Associado, por tempo 

determinado (de acordo com a duração da atividade a ser desenvolvida na Rede). 

 

A entrada destas novas instituições na RCA dar-se-á por: 

I – Convite aprovado pelo Comitê Gestor da Rede, ou; 

II – Por solicitação da nova instituição aprovada por 2/3 dos membros fundadores da Rede, 

ou; 

III – Por Arranjos de Desenvolvimento da Educação – ADEs, ou; 

IV – Por iniciativas e instituições com atuação em educação que possuam colegiado 

regional de educação formado por dirigentes municipais de educação, com atuação em 

pelo menos 06 municípios, ou; 

 V – Através das Secretarias de Estado e Fundações de Apoio dentre outras organizações, 

que desenvolvam trabalho de fortalecimento do regimento de colaboração em educação, 

podem integrar a Rede como apoiadores, por tempo determinado (de acordo com a duração 

dos Planos de Trabalho e ou Contratos, Convênios e ou protocolos da parceria); 

 

Para integrar-se à Rede, os interessados devem ler os Termos e Condições de Uso e a 

Política de Privacidade presente no Portal da RCA, no endereço 

http://www.rca.ufba.br/associe-se-2/ . No Portal, deve-se preencher um formulário e enviar 

os dados solicitados. Dúvidas devem ser enviadas para o endereço: 

educacao.rca@gmail.com. 

 

6.1 Instituições Fundadoras 

As representações das instituições fundadoras da RCA compõem o Comitê Gestor. Cabe 

ao Comitê estabelecer as diretrizes para o desenvolvimento da Rede de Colaboração. Este 

Comitê deve ser composto por representantes designados pelas Instituições Fundadoras e 

participar das reuniões periódicas, a fim de tomar conhecimento e discutir os resultados dos 

estudos realizados pelos Grupos de pesquisa, apoiar e/ou promover as capacitações 

suscitadas. Além de articular projetos, as instituições fundadoras gerenciam a condução do 

programa de formação continuada, proporcionando apoio técnico e logístico, infraestrutura, 

sujeitos participantes e outros. Gerenciam também o trabalho do Grupo de Pesquisas a fim 

http://www.rca.ufba.br/associe-se-2/
mailto:educacao.rca@gmail.com


 
________________________________________________________________________________

12 

 

 

de promover estudos e fomentar ações para a capacitação e o desenvolvimento profissional 

para as competências digitais, informacionais, de gestão etc. 

 
São Instituições Fundadoras: 
 
UFBA (proponente), UNEB, UFRB, IFBA, UESB, UNIFACS, UAb PT, UC PT. 

 
6.2 Instituições Parceiras 

Cabe às Instituições Parceiras articular a participação dos colaboradores, técnicos e 

professores, junto às unidades acadêmicas, a fim de promover o desenvolvimento 

profissional, bem como, a retroalimentação do conhecimento. Definir representantes para 

os Grupos de Pesquisa. Podem também ser Instituições Parceiras as unidades de ensino, 

pesquisa e extensão. Uma parceira da RCA busca também garantir o sucesso da rede de 

aprendizagem, disponibilizando capital intelectual, articular a participação de professores e 

técnicos, disponibilizando estrutura e apoio logístico. Elas também devem designar 

representantes para participação no Grupo de Pesquisa da RCA. 

 
São Instituições Parceiras: 

SEC - SECTI - FAPEX 

 
7. Cursos Iniciais 

 

Os cursos iniciais são capacitações para produção de ambientes e mídias para educação 

online e híbrida. Visam contribuir para a qualificação de profissionais da educação, 

capacitando-os a atuar como autores e/ou mediadores dos ambientes de ensino e 

aprendizagem online, nas modalidades presenciais e/ou à distância, contemplando também 

os componentes curriculares híbridos. Estes cursos proporcionam uma formação teórica e 

prática que visa qualificar para a elaboração de atividades online através das diversas 

interfaces nos ambientes digitais de ensino e redes de aprendizagem.Estes cursão visam 

ainda compreender o desenvolvimento dos ambientes de ensino e aprendizagem a partir 

de uma análise teórica e crítica do Design Educacional; 

ensinar a respeito do planejamento do desenho pedagógico de um componente curricular 

no ambiente online ofertado para o ensino presencial, online ou híbrido; 

Capacitar o professor para realizar a edição do Moodle, como plataforma de suporte à 
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aprendizagem presencial, online e híbrida. 

 

Exemplos de propostas de cursos iniciais: 

 

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS PARA USO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS - 60H 

 

Módulo I – Autoria e Mediação de Ambientes de Ensino Aprendizagem Online - 20h 

Módulo II – Elaboração de Livro Didático - 20h 

Módulo III - Vídeo-aulas para Educação Online - 20h 

 

8. Resultados esperados 

 

As atividades de colaboração tendem a estimular o estabelecimento de ambientes mais 

interativos e atraentes a exemplo das redes de aprendizagem. A formação de redes de 

aprendizagem torna-se, portanto, uma necessidade presente, contextual e oportuna, que 

tendem a promover  quando efetivadas por meio de sistemas abertos, interligados, e 

flexíveis, realizando conexões entre as diversas redes e comunidades de aprendizagem. 

 

Um dos efeitos esperados pela RCA é o sentimento de comunidade de aprendizagem a ser 

despertado nas instituições, a fim de que se promova maior interação, envolvimento e 

engajamento nos programas e projetos de formação continuada. 
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