
 

 

Tecnologias Digitais para combater a marginalização   

Curso especial ocorreu em outubro  

No período de 22 a 26 de outubro, ou seja, durante uma semana, a professora e pesquisadora 

Isabella Rega, da Bournemouth University, UK (Inglaterra), ministrou um curso especial para 

alunos do Mídia e Cotidiano e interessados de outros programas de Pós-graduação neste tema. De 

acordo com Andrea Medrado, 

responsável pela organização do curso, as 

Nações Unidas estabelecem objetivos 

que reconhecem a importância das 

tecnologias digitais para promover a 

igualdade global e o desenvolvimento 

social. “No entanto, muitas vezes as 

iniciativas nesta área não são bem 

sucedidas porque não articulam teoria e 

prática. É esse o principal eixo do curso 

da Isabella”, afirma Medrado.  

A proposta do curso integrou o projeto de Internacionalização do Programa, que conta com o 

apoio da FAPERJ. De acordo com a ementa proposta por Rega, o curso discutiu as principais 

perspectivas teóricas interdisciplinares e também incorporou estudos de caso de diferentes 

contextos e aplicações justamente para estimular a análise e o debate crítico com ênfase especial 

na marginalização e também na área da educação. Em função destes objetivos o curso esteve 

estruturado em três partes. Na primeira, explorou as conexões entre sociedade e tecnologia; na 

segunda, discutiu as implicações teóricas da introdução das tecnologias digitais para os estudos e 

práticas de promoção de desenvolvimento social. Finalmente, na última parte, houve sessões 

práticas para discutir os desafios e oportunidades de se obter financiamentos de órgãos 

internacionais de fomento para alunos e professores de pós-graduação.  

Italiana de nascimento, Isabella domina razoavelmente o português, o que facilitou a participação 

no curso. Esta não foi a primeira vez que ela desenvolveu parceria com o Mídia e Cotidiano, ao 

contrário: neste ano, como integrante da Rede E-Voices, a pesquisadora, junto com outros colegas 

da mesma rede, foi co-organizadora do VII Seminário Mídia e Cotidiano, que aconteceu em 

março. O encontro foi tão fértil que, de certo modo, acabou desdobrando a proposta deste curso. 


