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RESUMO

O presente trabalho decorre de estudos vinculados ao projeto de extensão “Centros
Rurais de Inclusão Digital – CRID”, cujo objetivo é promover o desenvolvimento do capital
humano  nas  comunidades  rurais,  viabilizando  o  acesso  de  crianças,  jovens  e  adultos  à
cultura  digital  e  a  uma rede de informações,  capacitação  e  serviços,  através da  criação
desses  CRID.  O  projeto  abrange  quatro  grandes  áreas:  Inclusão  Digital,  Informática
Educativa, Formação de Gestores e Educação a Distância. Nosso estudo específico está
sendo desenvolvido no âmbito da EaD, com o objetivo de formar o pessoal do INCRA para
atuação docente em EaD; realizar a transição do material presencial dos cursos atuais do
INCRA  aos  assentados,  para  a  modalidade  à  distância;  assessorar  o  planejamento  e
execução dos cursos à distância a serem realizados por esses técnicos. O objetivo deste
trabalho é analisar a formação de formadores em EaD da equipe técnica do INCRA, no
projeto  CRID.   Para  tanto,  montamos  um curso  online:  “Educação a  distância  utilizando
meios digitais: que bicho é esse?” que foi oferecido aos funcionários do INCRA. O curso teve
duração de 05 semanas. Iniciou-se com 66 alunos inscritos, dentre estes 41 eram do INCRA,
04 do BNB, 18 laboratório multimeios e 03 da FETRAECE. Utilizamos como ferramenta a
Plataforma de EaD TelEduc- Multimeios, além de metodologias e técnicas específicas de
EaD.  Durante  realização  das  atividades  e  estudos  encontramos  alguns  entraves  para
efetivação dos mesmos. Por exemplo, a participação dos técnicos do INCRA. Os mesmos
enfrentaram muitas dificuldades internas, tais como viagens freqüentes aos assentamentos
impossibilitando,  o  acesso  ao  curso,  dificuldades  de  acesso  a  tecnologia  (conexão,
máquinas  e  habilidade  no  seu  manuseio),  interesse,  motivação  e  desconhecimento  do
próprio  objetivo do curso. Diante da avaliação que fizemos,  sentimos a necessidades de
replanejarmos  o curso o que será feito  em uma segunda versão do curso “que bicho é
esse?”. 
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