
 

 

Natal, 19 de julho de 2022. 
 

EDITAL DE INSCRIÇÃO PARA DISCIPLINA EaD – II SEMESTRE/2022 
 

De acordo com a lei 13.415/17, art. 36, o currículo do Ensino Médio é formado pela Base Nacional Comum 
Curricular e por Itinerários Formativos, os quais deverão ser organizados por meio da oferta de diferentes 
arranjos curriculares, conforme a relevância para o contexto local e as possibilidades dos sistemas de ensino. 

Os Itinerários Formativos Optativos correspondem ao bloco flexível que será ofertado para a livre escolha 
dos estudantes. Assim, o presente edital informa as possibilidades de escolha da parte do itinerário formativo 
optativo, que compõe a carga horária obrigatória para a 1ª série do Ensino Médio. 

No primeiro semestre letivo, os estudantes já realizaram a escolha do itinerário optativo obrigatório para 
todo o ano letivo, que não poderá ser modificada. Na ocasião, o estudante realizou, ainda, a escolha de uma 
disciplina EaD semestral, ofertada pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) em 
parceria com o Marista Centro-Norte. 

Para o segundo semestre, o estudante deverá escolher, dentre as possibilidades, uma disciplina EaD 
para cursar ao longo deste semestre. Essa opção deverá ser diferente da primeira disciplina já matriculada no 
início do ano. 
 

DAS UNIDADES ELETIVAS OFERTADAS PELA PUCRS 
As opções de unidades curriculares eletivas do 2º semestre de 2022 são:  
1. (  ) Negócios Digitais 
2. (  ) Relações Étnico-raciais 
3. (  ) Influenciadores e estratégias de Marketing. 
4. (  ) Trabalho integrado em saúde. 

 
DAS IMPLICAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO ESTUDANTE 

Após a escolha, o estudante deverá obter frequência e aprovação mínimas necessárias na unidade eletiva 
matriculada. Não será permitida troca de unidade eletiva ao longo do semestre. A escolha da disciplina será 
válida para todo o semestre do aluno. 

Ao itinerário formativo optativo como um todo, aplicam-se as regras necessárias de aprovação para a 
série seguinte, de acordo com o regimento escolar. Além disso, a carga horária destinada ao itinerário formativo 
optativo está incluída na grade horária regular e obrigatória do estudante, conforme contrato de prestação de 
serviços, não instituindo, portanto, encargos adicionais para as famílias. 

 
DAS NORMAS PARA A INSCRIÇÃO 

O estudante deverá realizar a inscrição na disciplina eletiva PUCRS 2º semestre/2022, de sua escolha, 
pelo aplicativo Marista Conectado no período de 18 a 29 de julho de 2022. 
 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
É de inteira responsabilidade da família e do estudante a atenção às orientações de inscrição e acesso 

ao Marista Conectado, fornecidas pela unidade Marista Centro-Norte. 
As situações não previstas no Edital devem ser tratadas diretamente na secretaria escolar da unidade. 

 
Atenciosamente, 

 
 
 
 

IR. LUIZ ANDRÉ DA SILVA PEREIRA 
DIRETOR 
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Disciplina Eletiva
Influenciadores e Estratégias de Marketing



Essas mudanças são estruturadas com base na Lei 13.415/2017, que insti-

tuiu a reforma e alterou a Lei de Diretrizes e Bases nas Diretrizes Curricu-

lares Nacionais para o Ensino Médio e na Base Nacional Comum Curricular. 

Diante desse contexto, a PUCRS firma parceria com a Rede Marista Centro 

Norte com o objetivo de atender as demandas oriundas do Novo Ensino 

Médio. A responsabilidade da PUCRS nessa parceria é ofertar disciplinas 

eletivas condizentes com princípios da pesquisa, da diversidade, da sus-

tentabilidade, empreendedorismo e contribuir para o projeto de vida dos 

estudantes, mediante experiências educativas que promovam a sua for-

mação pessoal, profissional e cidadã.

A PUCRS agrega ao projeto do novo ensino médio da Rede Marista Cen-

tro Norte com a oferta de Disciplinas da Graduação Online, distribuídas 

em Módulos de 33h, com 3 Unidades de Aprendizagem em cada Módulo. 

Os alunos da Rede Marista Centro Norte terão disponíveis as seguintes 

disciplinas: Influenciadores e Estratégias de Marketing Digital, Trabalho In-

tegrado em Saúde, Negócios Digitais e Relações Étnico-Raciais e Políticas 

Afirmativas.

A cada semestre, o aluno irá experienciar 33h de conteúdo interativo, dinâ-

mico e atual. As aulas acontecerão na Plataforma Moodle, com moderação 

de um Professor da PUCRS.

Seja bem-vindo à nossa Universidade!

A proposta para o Ensino Médio brasileiro traz mudanças significativas 

em sua estrutura, com implicações em propostas curriculares inovadoras, 

com foco na construção de conhecimentos relevantes, no pensamento 

crítico, na colaboração e na criatividade. Com o intuito de aproximar as 

necessidades e as demandas dos estudantes ao cenário contemporâneo, 

a nova arquitetura curricular prioriza a flexibilidade e o fortalecimento do 

protagonismo juvenil, da autonomia e do engajamento dos estudantes em 

sua trajetória escolar na Educação Básica, a partir do desenvolvimento de 

distintas competências, habilidades e o compromisso com a educação in-

tegral dos envolvidos com o processo de ensino e de aprendizagem.

BEM-VINDOS À PUCRS.



Essa disciplina é composta por 33 horas aula, distribuídas em 3 Unidades de aprendiza-

gem e momentos avaliativos. 

O professor conteudista é um professor com experiência consolidada nos cursos de 

Graduação e na elaboração de disciplinas online ofertadas pela PUCRS. No processo 

de elaboração e adaptação das disciplinas eletivas, que serão ofertadas para o Ensino 

Médio, os professores conteudistas identificaram as interfaces de cada disciplina com 

os currículos da Educação Básica, contemplando as possibilidades de mobilizar as  

habilidades e competências exigidas no Novo Ensino Médio. Buscaram desenvolver 

uma abordagem com linguagem adequada  e contribuir com a ampliação do reper-

tório dos estudantes e a diversificação de contextos, mediante a constituição  dos 

módulos de cada disciplina. 

Graduação em Jornalismo pela Pontifícia Universidade Ca-

tólica do Rio Grande do Sul (2008), Mestrado em Comuni-

cação Social pela Pontifícia Universidade Católica do Rio 

Grande do Sul (2011) e Doutorado em Comunicação Social 

pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 

(2015). Desde 2011, é professora da Faculdade de Comunica-

ção Social da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 

do Sul. Atua como professora do curso de especialização 

presencial e EAD Influência Digital: Conteúdo e Estraté-

gia (PUCRS), bem como do MBA em Vendas, Negociação 

e Resultados de Alta Performance e MBA em Administra-

ção, Finanças e Geração de Valor. Já ministrou disciplinas de 

Ciberjornalismo e Gestão de Conteúdos em Redes Sociais 

na especialização de Jornalismo Digital (PUCRS) e no curso 

de especialização em Comunicação Social da Universida-

de de Caxias do Sul (UCS). É sócia-fundadora da empresa 

Usina Comunicação Digital, na qual atua como consultora 

de mídias sociais. Tem experiência na área de Comunicação 

Social, com ênfase em Jornalismo e Publicidade, atuando 

principalmente nos seguintes temas: jornalismo digital, jor-

nalismo popular, convergência, mídias sociais e cibercultura.

CARGA HORÁRIA

PROFESSOR CONTEUDISTA

PROFA. DRA.
KAREN SICA



A disciplina será mediada por um professor com formação de Ensino Superior em licen-

ciatura e com experiência na docência no Ensino Médio. O professor desempenhará o 

papel de mediar a disciplina e promover o processo de formação, acompanhando cada 

estudante no ambiente Moodle, de forma assíncrona por meio dos fóruns de discussões.

O mediador realizará a moderação da turma, acompanhando os estudantes na execução 

das tarefas e incentivando a presença e a participação individual, mediante a utilização 

das ferramentas disponíveis na plataforma Moodle. Ao longo do processo avaliativo,  o 

mediador irá emitir os pareceres em atividades descritivas sinalizando, no decorrer da 

disciplina, as eventuais necessidades de adequação.

Todas as questões que envolvem o processo de ensino e de aprendizagem das discipli-

nas, bem como, o engajamento dos estudantes, serão dialogadas entre os mediadores, 

os professores conteudistas, o núcleo pedagógico da Educação Continuada da PUCRS e 

a Rede Marista Centro Norte.

PROFESSOR MEDIADOR

Estabelecimentos de relações entre o cenário atual e o funcionamento das redes sociais. 

Reflexão sobre as práticas e uso de marketing digital por meio dos influenciadores e mar-

cas, bem como seus impactos através de seus posicionamentos.

EMENTA

Compreender o termo influência de uma forma mais ampla, não apenas no contexto 

digital; Reconhecer o papel da comunicação no processo de geração de influência; Re-

fletir sobre o impacto da propaganda na construção de significados; Aprofundar conhe-

cimentos sobre a cultura Digital de forma crítica, considerando os debates sobre diversi-

dade cultural, buscando promover o entendimento e compreensão buscando soluções, 

mediações e intervenções para problemas que fazem parte do universo digital; Analisar 

propostas e produtos culturais que promovam a inclusão, acessibilidade e mobilidade, 

considerando a legislação, os valores democráticos e os direitos humanos, de modo a 

valorizar o protagonismo estudantil diante da cultura digital.

COMPETÊNCIAS

Desenvolvimento da reflexão crítica e construtiva do cenário digital contemporâneo; 

Compreesão das diferenças entre as redes sociais; entendimento sobre o avanço tec-

nológico existente entre estas redes sociais; Analise da importância das redes sociais no 

contexto atual. Compreender criticamente textos de divulgação científica orais, escritos 

e multissemióticos, avaliando e comparando dados, exemplos e teorias; Aplicar conhe-

cimentos lexicais e linguísticos na interação em plataformas digitais; Explorar e apreciar 

manifestações culturais locais e globais, suas relações com as tecnologias digitais, com-

HABILIDADES



Como uma disciplina Eletiva do Percurso Formativo do Ensino Médio, estrutura-se sob 

os princípios de metodologias ativas e interativas. O processo de aprendizagem será me-

diado por professores apoiados por tecnologias digitas de informação e de comunicação 

disponibilizadas na Plataforma Moodle, ambiente digital customizado para possibilitar a 

construção conceitual e a atuação investigativa do aluno. O gerenciamento do tempo de 

estudo é de responsabilidade do estudante, devendo observar que a flexibilidade de ho-

rário deve permitir o cumprimento de um período mínimo de dedicação de 2 horas sema-

nais, que permitam, no decorrer da disciplina, a realização das atividades propostas, que 

podem ser desde a interpretação de textos até estudos de caso ou desafios gamificados. 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO

Os procedimentos avaliativos privilegiam a dimensão formativa. As estratégias de acom-

panhamento e de avaliação são operacionalizadas de forma sistemática e complementar, 

por meio de recursos tecnológicos. Cada Unidade terá uma atividade de sistematização 

e a composição da nota final da disciplina será formada por: 

Unidade 1 = 25 pontos,

Unidade 2 = 20 pontos

Unidade 3 = 20 pontos e

Avaliação final = 35 pontos

PROCEDIMENTO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Módulo 1 - Influência no contexto da comunicação

Módulo 2 – Posicionamento na Era Digital

Módulo 3 - Entendendo na prática: case Havaianas

Módulo 4 - Comportamento dos Consumidores

UNIDADE DE APRENDIZAGEM I
Contexto Mundo

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Módulo 5 - Redes Sociais e plataformas

Módulo 6 - Desafio Quiz

Módulo 7 - As normas do jogo

Módulo 8 - Fórum de discussão

UNIDADE DE APRENDIZAGEM II
O jogo

preendendo a sua diversidade e analisando critérios e escolhas considerando as mudan-

ças históricas e culturais que as caracterizam e as legitimam.



Módulo 9 - Personas

Módulo 10 - Desafio Quiz

Módulo 11 - Influenciadores

Módulo 12 - Planejamento Estratégico | Redes Sociais

UNIDADE DE APRENDIZAGEM III
Jogadores

AMBIENTE MOODLE

Videoaulas

Quiz

Objetos de 
Aprendizagem

O Moodle é plataforma online para aprendizado à distância, com alto poten-

cial pedagógico composto de diversificados recursos metodológicos, pro-

porcionando ao discente a experiência de autonomia geográfica e de tempo. 

Além de seu sistema de gerenciamento de participação, acessos e acompa-

nhamento do processo de ensino e aprendizagem dos alunos.





Disciplina Eletiva
Trabalho Integrado em Saúde



Essas mudanças são estruturadas com base na Lei 13.415/2017, que insti-

tuiu a reforma e alterou a Lei de Diretrizes e Bases nas Diretrizes Curricu-

lares Nacionais para o Ensino Médio e na Base Nacional Comum Curricular. 

Diante desse contexto, a PUCRS firma parceria com a Rede Marista Centro 

Norte com o objetivo de atender as demandas oriundas do Novo Ensino 

Médio. A responsabilidade da PUCRS nessa parceria é ofertar disciplinas 

eletivas condizentes com princípios da pesquisa, da diversidade, da sus-

tentabilidade, empreendedorismo e contribuir para o projeto de vida dos 

estudantes, mediante experiências educativas que promovam a sua for-

mação pessoal, profissional e cidadã.

A PUCRS agrega ao projeto do novo ensino médio da Rede Marista Centro 

Norte com a oferta de Disciplinas da Graduação Online, distribuídas em 12 

módulos que compõem 3 Unidades de Aprendizagem totalizando 33 ho-

ras. Os alunos da Rede Marista Centro Norte terão disponíveis as seguintes 

disciplinas: Influenciadores e Estratégias de Marketing Digital, Trabalho In-

tegrado em Saúde, Negócios Digitais e Relações Étnico-Raciais e Políticas 

Afirmativas.

A cada semestre, o aluno irá experienciar 33h de conteúdo interativo, dinâ-

mico e atual. As aulas acontecerão na Plataforma Moodle, com moderação 

de um Professor da PUCRS e mediação de um profissional licenciado. 

Seja bem-vindo à nossa Universidade!

A proposta para o Ensino Médio brasileiro traz mudanças significativas 

em sua estrutura, com implicações em propostas curriculares inovadoras, 

com foco na construção de conhecimentos relevantes, no pensamento 

crítico, na colaboração e na criatividade. Com o intuito de aproximar as 

necessidades e as demandas dos estudantes ao cenário contemporâneo, 

a nova arquitetura curricular prioriza a flexibilidade e o fortalecimento do 

protagonismo juvenil, da autonomia e do engajamento dos estudantes em 

sua trajetória escolar na Educação Básica, a partir do desenvolvimento de 

distintas competências, habilidades e o compromisso com a educação in-

tegral dos envolvidos com o processo de ensino e de aprendizagem.

BEM-VINDOS À PUCRS.



Essa disciplina é composta por 33 horas aula, distribuídas em 3 Unidades de aprendiza-

gem e momentos avaliativos. 

O professor conteudista é um professor com experiência consolidada nos cursos de 

Graduação e na elaboração de disciplinas online ofertadas pela PUCRS. No processo 

de elaboração e adaptação das disciplinas eletivas, que serão ofertadas para o Ensino 

Médio, os professores conteudistas identificaram as interfaces de cada disciplina com 

os currículos da Educação Básica, contemplando as possibilidades de mobilizar as  

habilidades e competências exigidas no Novo Ensino Médio. Buscaram desenvolver 

uma abordagem com linguagem adequada  e contribuir com a ampliação do reper-

tório dos estudantes e a diversificação de contextos, mediante a constituição  dos 

módulos de cada disciplina. 

Graduada em Enfermagem e Obstetrícia - Bacharelado e 

Licenciatura- pela Universidade Federal de Pelotas. Enfer-

meira especialista em Saúde da Família e Comunidade pelo 

Programa de Residência Multiprofissional em Saúde e Co-

munidade PREMUS/PUCRS. Mestre e Doutora em Enferma-

gem pelo PPGEnf/UFRGS, na área de concentração de Polí-

ticas e Práticas em Saúde e Enfermagem, linha de pesquisa 

Enfermagem e Saúde Coletiva. Tem experiência na área de 

Enfermagem, com ênfase em Enfermagem na Saúde do 

Adulto, idoso, gerenciamento em enfermagem, gestão em 

saúde e saúde coletiva. Integrante do GEASDEM/UFRGS e 

do GIPESP/PUCRS. Professora Adjunta do Curso de Gradu-

ação em Enfermagem da Escola de Ciências da Saúde e da 

Vida-PUCRS. Coordenadora de Ensino-Serviço em Saúde/ 

DAA/ PROGRAD PUCRS.

CARGA HORÁRIA

PROFESSOR CONTEUDISTA

PROFA. DRA.
ANDREA BANDEIRA

A disciplina será mediada por um professor com formação de Ensino Superior em licen-

ciatura e com experiência na docência no Ensino Médio. O professor desempenhará o 

papel de mediar a disciplina e promover o processo de formação, acompanhando cada 

estudante no ambiente Moodle, de forma assíncrona por meio dos fóruns de discussões.

O mediador realizará a moderação da turma, acompanhando os estudantes na execução 

das tarefas e incentivando a presença e a participação individual, mediante a utilização 

das ferramentas disponíveis na plataforma Moodle. Ao longo do processo avaliativo,  o 

PROFESSOR MEDIADOR



Transitar por conceitos referentes a Políticas e Sistemas de Saúde, conhecendo assim a 

história do nosso Sistema Único de Saúde seus princípios, diretrizes e processos de traba-

lho. Refletir sobre às prioridades em saúde, incluindo a temática da saúde em diferentes 

contextos de trabalho.

EMENTA

Analisar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológi-

co e suas implicações no campo da saúde, utilizando procedimentos e linguagens, para 

propor soluções que considerem demandas locais, e/ou globais, e comunicar suas desco-

bertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes 

mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC). Compreender sobre 

os aspectos históricos, conceituais e as Políticas Públicas do Sistema de Saúde do Brasil, 

identificando a integração ensino-serviço e comunidade, bem como o reconhecimento 

da importância das medidas e das mediações profissionais, considerando as condições 

de saúde produzidas pelo modelo social e cultural. Estabelecimento de relações entre a 

realidade, prática e seus limitadores.

COMPETÊNCIAS

Investigar e analisar os efeitos de programas de infraestrutura e demais serviços bási-

cos voltados para o campo da saúde, identificando necessidades locais e/ou regionais 

em relação a esses serviços, a fim de promover ações que contribuam para a melhoria 

na qualidade de vida e nas condições de saúde da população. Interpretar textos de 

divulgação científica que tratem de temáticas voltadas para a saúde, disponíveis em di-

ferentes mídias, considerando a apresentação dos dados, a consistência dos argumen-

tos e a coerência das conclusões, visando construir estratégias de seleção de fontes 

confiáveis de informações.

HABILIDADES

mediador irá emitir os pareceres em atividades descritivas sinalizando, no decorrer da 

disciplina, as eventuais necessidades de adequação.

Todas as questões que envolvem o processo de ensino e de aprendizagem das discipli-

nas, bem como, o engajamento dos estudantes, serão dialogadas entre os mediadores, 

os professores conteudistas, o núcleo pedagógico da Educação Continuada da PUCRS e 

a Rede Marista Centro Norte.

Como uma disciplina Eletiva do Percurso Formativo do Ensino Médio, estrutura-se sob 

os princípios de metodologias ativas e interativas. O processo de aprendizagem será 

mediado por professores apoiados por tecnologias digitas de informação e de comuni-

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO



Os procedimentos avaliativos privilegiam a dimensão formativa. As estratégias de acom-

panhamento e de avaliação são operacionalizadas de forma sistemática e complementar, 

por meio de recursos tecnológicos. Cada Unidade terá uma atividade de sistematização 

e a composição da nota final da disciplina será formada por: 

Unidade 1 = 25 pontos,

Unidade 2 = 20 pontos

Unidade 3 = 20 pontos e

Avaliação final = 35 pontos

PROCEDIMENTO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Módulo 1 - O que é saúde?

Módulo 2 – Conceito Ampliado de Saúde?

Módulo 3 - Determinantes Sociais de Saúde

Módulo 4 - Estudo de Caso

UNIDADE DE APRENDIZAGEM I
Saúde: conceitos e processo

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Módulo 5 - A saúde no mundo

Módulo 6 - História das políticas de saúde no Brasil

Módulo 7 - Sistema Único de Saúde (SUS)

Módulo 8 - Atenção primária: ordenadora da rede de atenção em saúde

UNIDADE DE APRENDIZAGEM II
Políticas Públicas de Saúde e o Sistema Único de Saúde (SUS)

cação disponibilizadas na Plataforma Moodle, ambiente digital customizado para possi-

bilitar a construção conceitual e a atuação investigativa do aluno. O gerenciamento do 

tempo de estudo é de responsabilidade do estudante, devendo observar que a flexibili-

dade de horário deve permitir o cumprimento de um período mínimo de dedicação de 

2 horas semanais, que permitam, no decorrer da disciplina, a realização das atividades 

propostas, que podem ser desde a interpretação de textos até estudos de caso ou de-

safios gamificados. 

Módulo 9 - Trabalho em equipes de saúde

Módulo 10 - Educação interprofissional: práticas colaborativas

Módulo 11 - Processo de trabalho em saúde: políticas afirmativas e inclusivas

Módulo 12 - Trabalho integrado e sua contribuição para os Objetivos de Desenvolvimento Susten-

tável - ODS

UNIDADE DE APRENDIZAGEM III
Trabalho colaborativo em saúde



AMBIENTE MOODLE

Vídeos

Quiz

Objetos de Aprendizagem

O Moodle é plataforma online para aprendizado à distância, com alto poten-

cial pedagógico composto de diversificados recursos metodológicos, pro-

porcionando ao discente a experiência de autonomia geográfica e de tempo. 

Além de seu sistema de gerenciamento de participação, acessos e acompa-

nhamento do processo de ensino e aprendizagem dos alunos.





Disciplina Eletiva
Negócios Digitais



Essas mudanças são estruturadas com base na Lei 13.415/2017, que insti-

tuiu a reforma e alterou a Lei de Diretrizes e Bases nas Diretrizes Curricu-

lares Nacionais para o Ensino Médio e na Base Nacional Comum Curricular. 

Diante desse contexto, a PUCRS firma parceria com a Rede Marista Centro 

Norte com o objetivo de atender as demandas oriundas do Novo Ensino 

Médio. A responsabilidade da PUCRS nessa parceria é ofertar disciplinas 

eletivas condizentes com princípios da pesquisa, da diversidade, da sus-

tentabilidade, empreendedorismo e contribuir para o projeto de vida dos 

estudantes, mediante experiências educativas que promovam a sua for-

mação pessoal, profissional e cidadã.

A PUCRS agrega ao projeto do novo ensino médio da Rede Marista Cen-

tro Norte com a oferta de Disciplinas da Graduação Online, distribuídas 

em Módulos de 33h, com 3 Unidades de Aprendizagem em cada Módulo. 

Os alunos da Rede Marista Centro Norte terão disponíveis as seguintes 

disciplinas: Influenciadores e Estratégias de Marketing Digital, Trabalho In-

tegrado em Saúde, Negócios Digitais e Relações Étnico-Raciais e Políticas 

Afirmativas.

A cada semestre, o aluno irá experienciar 33h de conteúdo interativo, dinâ-

mico e atual. As aulas acontecerão na Plataforma Moodle, com moderação 

de um Professor da PUCRS.

Seja bem-vindo à nossa Universidade!

A proposta para o Ensino Médio brasileiro traz mudanças significativas 

em sua estrutura, com implicações em propostas curriculares inovadoras, 

com foco na construção de conhecimentos relevantes, no pensamento 

crítico, na colaboração e na criatividade. Com o intuito de aproximar as 

necessidades e as demandas dos estudantes ao cenário contemporâneo, 

a nova arquitetura curricular prioriza a flexibilidade e o fortalecimento do 

protagonismo juvenil, da autonomia e do engajamento dos estudantes em 

sua trajetória escolar na Educação Básica, a partir do desenvolvimento de 

distintas competências, habilidades e o compromisso com a educação in-

tegral dos envolvidos com o processo de ensino e de aprendizagem.

BEM-VINDOS À PUCRS.



Essa disciplina é composta por 33 horas aula, distribuídas em 3 Unidades de aprendiza-

gem e momentos avaliativos. 

O professor conteudista é um professor com experiência consolidada nos cursos de 

Graduação e na elaboração de disciplinas online ofertadas pela PUCRS. No processo 

de elaboração e adaptação das disciplinas eletivas, que serão ofertadas para o Ensino 

Médio, os professores conteudistas identificaram as interfaces de cada disciplina com 

os currículos da Educação Básica, contemplando as possibilidades de mobilizar as  

habilidades e competências exigidas no Novo Ensino Médio. Buscaram desenvolver 

uma abordagem com linguagem adequada  e contribuir com a ampliação do reper-

tório dos estudantes e a diversificação de contextos, mediante a constituição  dos 

módulos de cada disciplina. 

Professora Titular da Escola de Negócios da Pontifícia Uni-

versidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) e Membro 

Permanente do Programa de Pós-Graduação em Administra-

ção (PPGAd). Realizou Pós-Doutorado na London School of 

Economics and Social Sciences (Department of Management 

- Information Systems and Innovation Research Group) em 

2016. Concluiu o doutorado em Administração pela Univer-

sidade Federal do Rio Grande do Sul em 2004 e o mestrado 

pela mesma Instituição em 2000. Atua na área de Administra-

ção e seus interesses de pesquisa envolvem Governança de 

TIC, Governança Colaborativa Digital, Governo Digital, Trans-

formação Digital e Cidades Inteligentes. Lidera o Grupo de 

Pesquisas/CNPq Governança & Sociedade Digital (d-GOVS). 

Minitrack Chair do IT Governance and Enterprise Architectu-

res Minitrack no AMCIS 2013-2019. Coordenadora da Divisão 

Administração da Informação da ANPAD. Colaboradora do 

GT de Transformação Digital do CONSAD/ABEP.TIC. Membro 

do Comitê de Assessoramento da FAPERGS na área de Eco-

nomia e Administração (2019-2021).

Mestre e Doutora em Administração pela UFRGS. Especia-

lista em Docência Universitária na Contemporaneidade pela 

UCS. Professora e Coordenadora do Curso de Graduação em  

Administração da Escola de Negócios da PUCRS e do MBA 

em Tecnologia para Negócios: AI, Data Science e Big Data. 

CARGA HORÁRIA

PROFESSOR CONTEUDISTA

PROFA. DRA.
EDIMARA LUCIANO

PROFA. DRA.
IONARA RECH



Idealizadora e Organizadora das iniciativas de Empreende-

dorismo Feminino na PUCRS, tendo três livros publicados. 

Foi Coordenadora do Núcleo de Apoio à Gestão da Inova-

ção (NAGI), de Negócios do Centro de Inovação Microsoft- 

PUCRS, do Curso de Especialização em Gestão Estratégica 

de TI e consultora do Programa Redes de Cooperação do  

Estado do RS.

A disciplina será mediada por um professor com formação de Ensino Superior em licen-

ciatura e com experiência na docência no Ensino Médio. O professor desempenhará o 

papel de mediar a disciplina e promover o processo de formação, acompanhando cada 

estudante no ambiente Moodle, de forma assíncrona por meio dos fóruns de discussões.

O mediador realizará a moderação da turma, acompanhando os estudantes na execução 

das tarefas e incentivando a presença e a participação individual, mediante a utilização 

das ferramentas disponíveis na plataforma Moodle. Ao longo do processo avaliativo,  o 

mediador irá emitir os pareceres em atividades descritivas sinalizando, no decorrer da 

disciplina, as eventuais necessidades de adequação.

Todas as questões que envolvem o processo de ensino e de aprendizagem das discipli-

nas, bem como, o engajamento dos estudantes, serão dialogadas entre os mediadores, 

os professores conteudistas, o núcleo pedagógico da Educação Continuada da PUCRS e 

a Rede Marista Centro Norte.

PROFESSOR MEDIADOR

Caracterização dos tipos de relações oportunizadas pela internet e sua aplicação nos 

negócios.  Estudo do comportamento de compra e seus impactos nos negócios digitais. 

Descrição dos sistemas de pagamento e plataformas para e-commerce. Uso das redes 

sociais e novas tecnologias para alavancar negócios digitais. 

EMENTA

Entender problemas complexos da contemporaneidade com criticidade e autonomia, 

mobilizando conhecimentos do mundo digital e da cultura digital, por meio da mediação 

de tecnologias digitais e/ou analógicas, analisando soluções criativas, considerando a 

ética, a sustentabilidade e o empreendedorismo, a fim de atuar no mundo de forma res-

ponsável e transformadora. 

COMPETÊNCIAS

Analisar soluções inovadoras, individuais ou coletivas, considerando o uso de tecnologias 

no desenvolvimento de produtos ou serviços que atendam às necessidades locais, regio-

HABILIDADES



Como uma disciplina Eletiva do Percurso Formativo do Ensino Médio, estrutura-se sob 

os princípios de metodologias ativas e interativas. O processo de aprendizagem será me-

diado por professores apoiados por tecnologias digitas de informação e de comunicação 

disponibilizadas na Plataforma Moodle, ambiente digital customizado para possibilitar a 

construção conceitual e a atuação investigativa do aluno. O gerenciamento do tempo de 

estudo é de responsabilidade do estudante, devendo observar que a flexibilidade de ho-

rário deve permitir o cumprimento de um período mínimo de dedicação de 2 horas sema-

nais, que permitam, no decorrer da disciplina, a realização das atividades propostas, que 

podem ser desde a interpretação de textos até estudos de caso ou desafios gamificados. 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO

Os procedimentos avaliativos privilegiam a dimensão formativa. As estratégias de acom-

panhamento e de avaliação são operacionalizadas de forma sistemática e complementar, 

por meio de recursos tecnológicos. Cada Unidade terá uma atividade de sistematização 

e a composição da nota final da disciplina será formada por: 

Unidade 1 = 25 pontos,

Unidade 2 = 20 pontos

Unidade 3 = 20 pontos e

Avaliação final = 35 pontos

PROCEDIMENTO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

nais, nacionais ou globais, discutindo sobre os impactos sociais, culturais e ambientais 

da inteligência  artificial, da automação e da robótica, considerando suas características, 

potencialidades e limitações.

Módulo 1 - Impactos da Internet: pessoas e organizações

Módulo 2 – Aplicações e Usos da Internet

Módulo 3 - Entendendo Negóciois Digitais

Módulo 4 - Surgimento e evolução dos Negócios Digitais

UNIDADE DE APRENDIZAGEM I
Introdução a Negócios Digitais

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Módulo 5 - Confiança e Risco em Negócios Digitais

Módulo 6 - Usabilidade e Acessibilidade nos Negócios Digitais

Módulo 7 - Privacidade e Negócios Digitais

Módulo 8 - Impactos Socioculturais em Negócios Digitais

UNIDADE DE APRENDIZAGEM II
Comportamento e relacionamento em Negócios Digitais



Módulo 9 - Sistemas de Pagamento para Negócios Digitais

Módulo 10 - Novas Tecnologias e Negócios Digitais 

Módulo 11 - Redes Sociais e Negócios Digitais

Módulo 12 - Plataformas para e-commerce

UNIDADE DE APRENDIZAGEM III
Operacionalização de Negócios Digitais

AMBIENTE MOODLE

Objetos de Aprendizagem e vídeos Quiz | Games

O Moodle é plataforma online para aprendizado à distância, com alto poten-

cial pedagógico composto de diversificados recursos metodológicos, pro-

porcionando ao discente a experiência de autonomia geográfica e de tempo. 

Além de seu sistema de gerenciamento de participação, acessos e acompa-

nhamento do processo de ensino e aprendizagem dos alunos.





Disciplina Eletiva
Relações Étnico-Raciais  
e Políticas Afirmativas



Essas mudanças são estruturadas com base na Lei 13.415/2017, que insti-

tuiu a reforma e alterou a Lei de Diretrizes e Bases nas Diretrizes Curricu-

lares Nacionais para o Ensino Médio e na Base Nacional Comum Curricular. 

Diante desse contexto, a PUCRS firma parceria com a Rede Marista Centro 

Norte com o objetivo de atender as demandas oriundas do Novo Ensino 

Médio. A responsabilidade da PUCRS nessa parceria é ofertar disciplinas 

eletivas condizentes com princípios da pesquisa, da diversidade, da sus-

tentabilidade, empreendedorismo e contribuir para o projeto de vida dos 

estudantes, mediante experiências educativas que promovam a sua for-

mação pessoal, profissional e cidadã.

A PUCRS agrega ao projeto do novo ensino médio da Rede Marista Cen-

tro Norte com a oferta de Disciplinas da Graduação Online, distribuídas 

em Módulos de 33h, com 3 Unidades de Aprendizagem em cada Módulo. 

Os alunos da Rede Marista Centro Norte terão disponíveis as seguintes 

disciplinas: Influenciadores e Estratégias de Marketing Digital, Trabalho In-

tegrado em Saúde, Negócios Digitais e Relações Étnico-Raciais e Políticas 

Afirmativas.

A cada semestre, o aluno irá experienciar 33h de conteúdo interativo, dinâ-

mico e atual. As aulas acontecerão na Plataforma Moodle, com moderação 

de um Professor da PUCRS.

Seja bem-vindo à nossa Universidade!

A proposta para o Ensino Médio brasileiro traz mudanças significativas 

em sua estrutura, com implicações em propostas curriculares inovadoras, 

com foco na construção de conhecimentos relevantes, no pensamento 

crítico, na colaboração e na criatividade. Com o intuito de aproximar as 

necessidades e as demandas dos estudantes ao cenário contemporâneo, 

a nova arquitetura curricular prioriza a flexibilidade e o fortalecimento do 

protagonismo juvenil, da autonomia e do engajamento dos estudantes em 

sua trajetória escolar na Educação Básica, a partir do desenvolvimento de 

distintas competências, habilidades e o compromisso com a educação in-

tegral dos envolvidos com o processo de ensino e de aprendizagem.

BEM-VINDOS À PUCRS.



Essa disciplina é composta por 33 horas aula, distribuídas em 3 módulos de 11 horas.

O professor conteudista é um professor com experiência consolidada nos cursos de Gra-

duação e na elaboração de disciplinas online ofertadas pela PUCRS. No processo de ela-

boração e adaptação das disciplinas eletivas, que serão ofertadas para o Ensino Médio, 

os professores conteudistas identificaram as interfaces de cada disciplina com os currí-

culos da Educação Básica, contemplando as possibilidades de mobilizar as habilidades 

e competências exigidas no Novo Ensino Médio. Buscaram desenvolver uma abordagem 

com linguagem adequada  e contribuir com a ampliação do repertório dos estudantes e 

a diversificação de contextos, mediante a constituição  dos módulos de cada disciplina.  

Docente no Curso de Serviço Social e no Programa de Pós-

-Graduação em Serviço Social da Escola de Humanidades 

da PUCRS (1991). Docente colaboradora no Programa de 

Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática, 

da Escola de Ciências da PUCRS (2019). Pesquisadora Pro-

dutividade do Cnpq. Possui Pós-Doutorado em Serviço So-

cial pela Universidade Católica Portuguesa - Lisboa (2005); 

Doutorado em Serviço Social pela PUCSP (1995); Mestrado 

em Serviço Social pela PUCRS (1991); Graduação em Serviço 

Social pela PUCRS (1986); Graduação em Pedagogia pela 

UFRGS (1987); Graduação em Filosofia pela PUCRS (2017). 

Possui experiência na área de Serviço Social com ênfase em 

Fundamentos do Serviço Social e Serviço Social Aplicado. 

Atualmente investiga as seguintes temáticas: políticas so-

ciais, processos de trabalho, análise de discurso. Atuação 

atual: Coordena o Grupo de Pesquisas sobre Cotidiano, Tra-

balho e Teorias do Discurso - GPsT, desde 1996. Membro do 

Conselho editorial da EDIPUCRS (2018). Membro do Conse-

lho Editorial da Revista Vértices (2019). Membro da Comis-

são de Avaliação de Cursos da Graduação INEP/MEC (2018); 

Parecerista Ad hoc de várias revistas na área das Ciências 

Humanas e Sociais. Doutoranda em Análise de Discurso no 

PPGL/UFRGS. Atividades já realizadas: Pesquisadora Asso-

ciada do Observatório das Metrópoles, vinculado ao INCT 

(2015 a 2019). Atividades de gestão já realizadas: Coorde-

nadora do Departamento de Supervisão e Práticas da FSS/ 

PUCRS, (2011 a 2014). Vice-Presidente da Região Sul I da 

CARGA HORÁRIA

PROFESSOR(A) CONTEUDISTA

PROFA. DRA.
GLENY GUIMARÃES



ABEPSS, na gestão 1998 a 2000; Coordenadora do Progra-

ma de Pós-Graduação da Faculdade de Serviço Social da 

PUCRS em 1998.

Possui graduação em Licenciatura Plena: Pedagogia - Ha-

bilitação Magistério e Supervisão Escolar, pela Universida-

de Federal do Rio Grande do Sul/UFRGS (1977), Especia-

lista em Educação: Supervisão Escolar e Administração da 

Educação, pela Universidade Federal do Rio grande do Sul/ 

UFRGS, Mestrado em Educação pela Pontifícia Universida-

de Católica do Rio Grande do Sul/PUCRS (1997) e Doutora-

do em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul/UFRGS (2004), Estágio Pós-doutoral em Educação 

pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul/PROPESQ 

(2015). Foi Pró Reitora Acadêmico na Unilassalle, Professra 

Adjunta na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul - 

UERGS e Coordenadora do Curso de Pedagogia na PUCRS/ 

Campus Viamão. Atualmente é Professor na cat adjunto, na 

PUCRS/Campus Central. Tem experiência na Educação Bá-

sica e no Ensino Superior, atua nas funções de professora e 

gestora, com a ênfase do trabalho em Educação, atuando 

principalmente com os seguintes temas: educação, currí-

culo, cultura, políticas públicas, educação intercultural, es-

tudos afro-brasileiros, educomunicação. Coordena o Curso 

de Especialização Gestão da Educação. Coordenou o Curso 

de Especialização em EAD: Educação, Mídia e Cultura Afro-

-Brasileira . Atuou na Coordenadoria de Desenvolvimento 

Social como Assessora Pedagógica dos Projetos da Incuba-

dora Social - CODES/PROEX/PUCRS. É líder do Grupo de 

Pesquisa EDUCOMAFRO e foi pesquisador responsável da 

pesquisa PEC-DES BPA/PUCRS, na área de Desenvolvimen-

to Social e Extensão Comunitária, é membro atuante junto 

ao Núcleo de Estudos e Pesquisas em Violências, Ética e Di-

reitos Humanos - NEPEVEDH da FSS/PUCRS e do Núcleo de 

Estudos em Cultura Afro-Brasileira e Indígena NEABI/PU-

CRS. É titular para o Conselho de representantes do Curso 

de Pedagogia, na Associação dos Docentes e Pesquisadores 

da PUCRS - ADPPUCRS, na 19ª e 20ª gestão e na 21ª gestão 

pela Escola de Humanidades (2018-2020).

PROFA. DRA.
LEUNICE MARTINS



Possui graduação em Pedagogia e especialização em Super-

visão Escolar da Educação Básica pelo Centro Universitário 

La Salle - Canoas (1998 e 2000), mestrado e doutorado em 

Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Gran-

de do Sul (2004/2011). Acadêmica do curso de Letras - Por-

tuguês (UNILASALLE) e do curso de especialização A Mo-

derna Educação: metodologias, tendências e foco no Aluno 

(PUCRS). Professora da Faculdade de Tecnologia do Coope-

rativismo (ESCOOP) e da Pontifícia Universidade Católica do 

Rio Grande do Sul (PUCRS). Foi colaboradora da Instituição 

Canta Brasil. Educadora da rede estadual da Educação Básica 

de 1984 até 2017, foi diretora da E.E.E.M. Cônego José Leão 

Hartmann (1994-1995; 2002-2004; 2009-2017) e Conselheira 

do Conselho Municipal de Educação de Canoas (2013-2017), 

assim como atuou como conselheira do Conselho de Desen-

volvimento Econômico e Social do RS (CEEDS/RS 2011-2014). 

Conselheira fiscal da Associação dos Supervisores do Estado 

do Rio Grande do Sul (ASSERS) na gestão 2021-2023. Pes-

quisadora integrante do CEB/EH/PUCRS - Centro de Ensino 

e Pesquisa em Contextos e Processos da Educação Básica e 

membro do NID/PUCRS - Núcleo de Iniciação à Docência, tem 

experiência na área de educação, com ênfase em Educação 

Permanente. Atua, principalmente, a partir de temas como a 

gestão e supervisão educacional, tempos e espaços escolares 

e não escolares, formação docente, currículo, pensamento frei-

reano e a educação humanizadora.

PROFA. DRA.
ROSANE ZIMMER

Graduada em Ciências, com habilitação em Biologia, pela Pon-

tifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (1984). Es-

pecialista em Supervisão Escolar - FAPA (1995). Mestre em 

Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 

do Sul (1998). Doutora em Educação pela Universidade Fede-

ral do Rio Grande do Sul - (2014). Licenciada em Pedagogia 

- UNINTER (2021). É professora adjunta e Coordenadora do 

Curso de Pedagogia da Escola de Humanidades da Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Atua também na 

Educação Continuada como Assessora Pedagógica, no Nú-

cleo Pedagógico Online. Foi Coordenadora do Departamento 

PROFA. DRA.
SÔNIA BONELLI

PROFESSOR(A) CURADOR(A)



A disciplina será mediada por um professor com formação de Ensino Superior em licen-

ciatura e com experiência na docência no Ensino Médio. O professor desempenhará o 

papel de mediar a disciplina e promover o processo de formação, acompanhando cada 

estudante no ambiente Moodle, de forma assíncrona por meio dos fóruns de discussões.

O mediador realizará a moderação da turma, acompanhando os estudantes na execução 

das tarefas e incentivando a presença e a participação individual, mediante a utilização 

das ferramentas disponíveis na plataforma Moodle. Ao longo do processo avaliativo,  o 

mediador irá emitir os pareceres em atividades descritivas sinalizando, no decorrer da 

disciplina, as eventuais necessidades de adequação.

Todas as questões que envolvem o processo de ensino e de aprendizagem das discipli-

nas, bem como, o engajamento dos estudantes, serão dialogadas entre os mediadores, 

os professores conteudistas, o núcleo pedagógico da Educação Continuada da PUCRS e 

a Rede Marista Centro Norte.

PROFESSOR(A) MEDIADOR(A)

de Métodos e Técnicas de Ensino, de DEZ de 2004 a JUL de 

2013. Tem experiência na área de Educação, com ênfase em 

Avaliação. Formação de Professores e Educação a Distância, 

atuando principalmente nos seguintes temas: ensino de Ciên-

cias, avaliação, supervisão escolar, tecnologias educacionais 

e aprendizagem. Atuou na Rede Privada de Educação Bási-

ca, durante 21 anos, dos quais 16 na Coordenação Pedagógica. 

Participante do Grupo de Pesquisa Laboratório das Infâncias, 

promovendo elos entre o protagonismo das Crianças e Educa-

ção Continuada de jovens Universitários.

Estudo das desigualdades étnico-raciais e o impacto na construção da identidade dos 

sujeitos. Debate sobre a questão étnico-racial na formação sócio-histórica do Brasil. Aná-

lise dos dispositivos legais que amparam as políticas públicas e de ações afirmativas. 

Discussão sobre as ações educativas e sociais de combate ao racismo e promoção da 

igualdade étnico-racial. 

EMENTA

Compreender as variadas representações presentes nas ações humanas, nas sociedades 

e nas relações socioculturais - manifestadas nos diferentes espaço-tempos para promo-

ver a ação protagonista em relação à defesa dos diretos humanos e da responsabilida-

de socioambiental; compreender de maneira crítica e autônoma os vários momentos 

históricos, de modo a perceber que os contextos históricos são construções humanas 

COMPETÊNCIAS



Levantar informações sobre questões sociais, culturais, patrimoniais e ambientais diver-

sas, identificando e incorporando valores importantes para si e para o coletivo que as-

segurem a tomada de decisões conscientes, consequentes, colaborativas e responsáveis 

em relação à preservação e à valorização da memória.

Aprofundar conhecimentos com base em estudos e/ou pesquisas em fontes confiáveis, 

informações sobre temas e processos de natureza histórica, social, econômica, filosófica, 

política e/ou cultural, em âmbito local, regional, nacional e/ou global, relacionados às 

questões da preservação da memória e valorização do patrimônio cultural, material e 

imaterial e ambiental.

As Competências e Habilidades descritas nesse planejamento estarão desdobradas ao 

longo dos módulos, em cada uma das unidades dessa disciplina, na forma de objetivos 

específicos, de acordo com os conteúdos programáticos descritos abaixo.

HABILIDADES

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO

voluntárias e intencionais, a partir de saberes, identidades, culturas e potencialidades, 

que podem ser transformados de acordo com o interesse dos seres humanos.

Os procedimentos avaliativos privilegiam a dimensão formativa. As estratégias de 

acompanhamento e de avaliação são operacionalizadas de forma sistemática e com-

plementar, por meio de recursos tecnológicos. Cada Unidade terá uma atividade de 

sistematização e a composição da nota final da disciplina será formada por: 

Unidade 1 = 25 pontos

Unidade 2 = 20 pontos 

Unidade 3 = 20 pontos e 

Avaliação final = 35 pontos

PROCEDIMENTO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Como uma disciplina Eletiva do Percurso Formativo do Ensino Médio, estrutura-se sob 

os princípios de metodologias ativas e interativas. O processo de aprendizagem será me-

diado por professores apoiados por tecnologias digitas de informação e de comunicação 

disponibilizadas na Plataforma Moodle, ambiente digital customizado para possibilitar a 

construção conceitual e a atuação investigativa do aluno. O gerenciamento do tempo de 

estudo é de responsabilidade do estudante, devendo observar que a flexibilidade de ho-

rário deve permitir o cumprimento de um período mínimo de dedicação de 2 horas sema-

nais, que permitam, no decorrer da disciplina, a realização das atividades propostas, que 

podem ser desde a interpretação de textos até estudos de caso ou desafios gamificados.



Módulo 1 - Preconceito racial nas relações sociais

Módulo 2 – Compreensão conceitual: termos étnico-raciais

Módulo 3 - Etnocentrismo e suas faces: Etnocídio e Genocídio

Módulo 4 - Formação sócio-historica brasileira: resquícios da escravidão

Módulo 5 - Desigualdades étnico-raciais e de gênero no Brasil

UNIDADE DE APRENDIZAGEM I
Cotidiano das Desigualdades Étnico-raciais

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Módulo 6 - Análise crítica do discurso: racismo na mídia

Módulo 7 - Reprodução da ideologia racista

Módulo 8 - Abuso de poder e dominação na reprodução da desigualdade

UNIDADE DE APRENDIZAGEM II
Reprodução da Desigualdade Étnico-Racial: Análise de Discurso

Módulo 9 - Políticas de igualdade racial: aspectos legais e ações afirmativas

Módulo 10 - Identidades e diferenças: constituição dos movimentos de luta afro-indígenas 

Módulo 11 - Movimentos sociais antirracistas

Módulo 12 - Mulheres, feminismo e resistências

UNIDADE DE APRENDIZAGEM III
Políticas Sociais de Ações Afirmativas

AMBIENTE MOODLE

O Moodle é plataforma online para aprendizado à distância, com alto poten-

cial pedagógico composto de diversificados recursos metodológicos, pro-

porcionando ao discente a experiência de autonomia geográfica e de tempo. 

Além de seu sistema de gerenciamento de participação, acessos e acompa-

nhamento do processo de ensino e aprendizagem dos alunos.



Objetos de Aprendizagem

Videoaulas

Quiz | Games




