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O uso de tecnologias cresce a cada dia e transforma a forma como nos relacionamos e nos 

comunicamos. Na área da educação o uso de tecnologias voltadas para o processo de 

ensino e aprendizagem mostra-se como uma possibilidade dinâmica e inovadora que 

promove a interação entre alunos e professores.  

A criação de Espaços Inovadores de Ensino – ESPINE na UDESC está contemplado no 

Plano de Gestão 2016-2020 que prevê o Projeto Interatividade no Ensino-Aprendizagem.  

Cujo objetivo principal é criar ambientes de ensino e aprendizagem que incentivem a 

reflexão e estimulem a adoção de metodologias dinâmicas, plurais e capacitadoras, 

articuladas com as tecnologias de informação e de comunicação.  



Planejamento 
  

Buscando referências de projetos nessa temática a PROEN realizou videoconferência com representantes 

do Centro de Inovação para a Educação Brasileira (CIEB), visitou o Laboratório Interdisciplinar de Formação 

de Educadores (LIFE) e o Espaço de Formação e Experimentação em Tecnologias para Professores (EFEX), 

ambos instalados na Universidade Regional de Blumenau (FURB).  Realizou-se também consulta aos pró-

Reitores de Graduação da ABRUEM a fim de conhecer os projetos de espaços inovadores de aprendizagem 

em suas IES. A partir dessas visitas e da troca de experiência entre as instituições observamos que as 

Universidades tem buscado investimentos na construção desses espaços que promovam e ampliem o uso 

das tecnologias educacionais como ferramenta didática no processo de ensino e aprendizagem. 

Assim, a PROEN propõe a criação Espaços Inovadores de Ensino – ESPINE na UDESC. Estes 

espaços diferenciados são objetivados para uso comum dos cursos de bacharelados e licenciaturas, assim 

como, para a realização de programas vinculados à formação docente da Universidade do Estado de Santa 

Catarina.  

A criação de espaços compartilhados e interdisciplinares construídos com base no perfil dos cursos de cada 

Campus, proporcioná um ambiente cuja finalidade consiste em auxiliar e preparar os professores da 

Universidade e seus discentes para o uso de diferentes tecnologias educacionais ampliando e 

oportunizando a melhoria da qualidade do ensino superior em nossa Universidade. 

Geral  

 Orientar e auxiliar na estruturação e implantação de Espaços Inovadores de Ensino em cada 

Campus da UDESC. 

Específicos: 

 Desenvolver  ações de apoio pedagógico e capacitação de docentes nos Espaços Inovadores de 
Ensino para o estudo e utilização de recursos tecnológicos educacionais, bem como, de práticas 
pedagógicas inovadoras no cotidiano do processo de ensino-aprendizagem.  

 Identificar, disponibilizar e compartilhar ferramentas de tecnologias educacionais, que possam 

dinamizar o processo de ensino-aprendizagem e ampliar a interação entre alunos e professores; 

 Desenvolver convênios e parcerias que auxiliem a promover a educação mediada por tecnologias 

educacionais. 

OBJETIVOS 



 

Os Espaços Inovadores de Ensino – ESPINE da UDESC tem como público-alvo docentes e discentes dos 

cursos de graduação da Universidade. Os cursos de Licenciaturas poderão utilizar este espaço para 

formação de professores da Atenção Básica.  

 

 

A programação será implantar o Primeiro Espaço Inovador de Ensino – ESPINE no Campus I da 

Universidade que atenderá os Centros deste Campus e seus respectivos cursos de licenciatura e 

bacharelado. 

Concomitantemente e de formal gradual, a PROEN pretende visitar os demais Campus da UDESC buscando 

planejar com os Centros de Ensino para a criação de ambientes similares. Nestas visitas e planejamento 

coletivo  vislumbra-se que os espaços sejam equipados de acordo com o perfil e as especificidades dos 

cursos implantados em cada Centro de Ensino. 

O envolvimento do LAB DESIGN será importante para a estruturação desses locais, criando uma 

identidade institucional dos ESPINES. Essa identidade deve vir alinhada a um ambiente criativo e 

inovador e alegre possibilitando elaboração de idéias eficientes tornando o ambiente expressivo e 

produtivo. 

Com relação a Estrutura física a metragem de uma sala de aula possibilitará a adequação desses Espaços 

Inovadores de Ensino. No entanto, a metragem de 100 m2 é o ideal. 

Com relação aos materiais:  

- carteiras ergonômicas (mesa modular trapézio) que permitem diferentes composições de trabalho; 

-PUFFS coloridos, Biombos  

- lousa digital; 

- tablets e óculos 3D; 

- drones e smartphones;  

- mesa multi-toque; 

- caixa de areia multimídia; 

- cortadora a laser, impressora 3D, kits de robótica; 
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