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RESUMO 

 

Este estudo pretende identificar os métodos de ensino utilizados na mediação 

pedagógica do projeto especial do Curso de Ciências Econômicas implantado pela 

Universidade do Estado do Amazonas, inserido na modalidade de ensino presencial 

com interface de um ambiente de aprendizagem no formato de teleaulas. Utilizou-se a 

técnica de pesquisa documental e por meio da análise de conteúdo (Bardin, 2011) dos 

60 roteiros de aula elaborados pelos professores titulares desvelaram-se as redes de 

significações do documento analisado. Constatou-se o predomínio do método de ensino 

baseado na exposição do professor e a necessidade de potencializar a interação entre 

mediação pedagógica, os procedimentos pedagógicos e as ferramentas tecnológicas de 

comunicação digital nesta modalidade de ensino. 
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Comunicação, Curso de Ciências Econômicas. 

 

ABSTRACT 

 

This study intends to identify the methods of test used in the pedagogical mediation of 

the special project of the course of Economical Sciences deployed at the University of 

the State of Amazonas inserted in the mode of classroom teaching with a learning 

environment interface in the format teleaulas. Used the technique of documentary 

research and content analysis scripts prepared by tenured professors noted the 

predominance of the teaching method based on the exposition of the teacher and the 

need to enhance the interaction between pedagogical mediation, pedagogical methods 

and technological tools of digital communication in this type of education. 
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