Temas para as Provas Escrita e Didática
ICHL- Instituto de Ciências Humanas e Letras
Área: Telejornalismo e Produção Audiovisual
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Redação Jornalística para TV e WEB TV.
As mudanças de paradigma do jornalismo na TV.
Impactos da Televisão e do Telejornalismo na sociedade.
Técnica de reportagem, entrevista e pesquisa em telejornalismo.
Produção de formatos televisivos jornalísticos.
Produção de vídeos de cunho institucional para organização publica privada e
não governamental.
7. Etapas do planejamento de vídeos institucionais.
8. Roteiro para vídeos institucionais.
9. Tipos de vídeos institucionais: treinamento, campanhas internas, propaganda
institucional.
10. Vídeos institucionais no ambiente online.

FACED – Faculdade de Educação
Área: Tecnologia e Mediações Didáticas
1. Modernização dos processos de ensino e aprendizagem na Universidade
através de mecanismos pedagógicos e tecnológicos de apropriação de
conhecimento;
2. A Didática, os processos de ensino, de aprendizagem e as novas tecnologias da
informação e da comunicação;
3. Produção de materiais Instrucionais utilizando recursos da informação e da
comunicação digital na transposição didático pedagógico para web;
4. Forma e conteúdo nas mediações didáticas e tecnológicas na perspectiva da
construção do conhecimento no espaço escolar;
5. A integração de tecnologias audiovisuais e impressas para o desenvolvimento
dos componentes curriculares dos anos iniciais do ensino fundamental;
6. A integração de tecnologias audiovisuais e impresso para o desenvolvimento do
currículo na educação infantil;
7. As referências da linguagem nas mediações didáticas e tecnológicas voltadas
para a construção do conhecimento na formação da criança;
8. Relações da constituição do conhecimento e do sujeito através das tecnologias
e informação e comunicação no espaço escolar;

9. Integração de linguagens e tecnologias na elaboração de transposições
didáticas para os processos de ensino e aprendizagem na educação escolar;
10. As relações pedagógicas e didáticas de estudantes e professores em ambientes
virtuais de aprendizagem e de ensino.

