
CAPACITAÇÃO NO AVEA MOODLE PARA O ENSINO REMOTO

Ministrantes: Alexandre Schlöttgen e Elieser Xisto da Silva Schmitz

Colaboradores: Mara Roos Cureau e Patrícia Pezzini

Público-alvo: Docentes em exercício na UFSM e Tutores selecionados em Edital UAB/UFSM.

Número de vagas: 100

Carga horária: 45h (a distância).

Carga horária de estudo semanal: 5h

Período de realização do curso: de 13/10/2020 a 13/12/2020, com videoconferências semanais

de 1h de duração, nos dias 13/10, 20/10, 27/10, 03/11, 10/11, 17/11 e 24/11, no horário das 16h às

17h, sujeito à alteração, por necessidade de força maior.

Ementa: Elaboração  de  material  didático,  acompanhamento  de  estudo  e  de  avaliação  da

aprendizagem no AVEA Moodle.

Objetivo  Geral: Adquirir  fluência  na  organização,  planejamento  e  desenvolvimento  de  uma

disciplina no AVEA Moodle UFSM.

Objetivos Específicos: 

a) Planejar e configurar a disciplina no Moodle para o desenvolvimento e apresentação dos

conteúdos;

b) Apropriar-se  dos  recursos  de  edição  da  plataforma  para  organização  e  produção  dos

materiais didáticos;

c) Apropriar-se dos recursos de comunicação e de interação com os alunos via plataforma de

ensino;



d) Apropriar-se  das  principais  atividades  de  acompanhamento  e  de  avaliação  da

aprendizagem no Moodle;

Conteúdo Programático:

Módulo 1 – Planejamento da disciplina, exportação para o Moodle UFSM e configurações básicas

da disciplina.

Módulo 2 – Recursos de comunicação síncrona e assíncrona da plataforma e recursos externos

como Google Meet, Zoom e ConferênciaWeb da RNP.

Módulo 3 – Recursos de edição e de produção de material didático no AVEA Moodle UFSM.

Módulo 4 – Sistema de avaliação no AVEA Moodle UFSM e configuração do Livro de Notas.

Módulo  5 –  Planejamento  de  atividades  de  acompanhamento  de  estudo  e  de  avaliação  da

aprendizagem categorizadas no Livro de Notas: Atividade Questionário, Fórum, Tarefa.

Módulo 6 –  Correção de atividades,  relatórios de monitoramento  de atividades dos alunos e

relatório de notas.

Estratégia  de  ensino: Método  de  ensino  interacionista,  socioindividualizado  e  online via

Plataforma Moodle Capacitação da UFSM, com videoaulas e videoconferências pela atividade Big

Blue Button, hipermídias e resolução de atividades.

Avaliação:  A avaliação  será  efetuada  com  base  na  participação  das  atividades  online  e  na

conclusão das atividades propostas, sendo necessária a obtenção de nota final igual ou superior a

7,0 para aprovação.

Certificação:  O certificado será fornecido aos participantes,  que cumprirem os critérios

avaliativos, podendo ser emitido no Portal da UFSM   d  e Certificados WEB  .

Período de inscrições: de 25/9/2020 a 07/10/2020. Para se inscrever, clique AQUI e preencha o

formulário de inscrição.

Seleção/divulgação:  Caso  o  número  de  inscritos  exceda  o  número  de  vagas,  a  seleção

obedecerá ao critério ordem de inscrição, com prioridade para:

https://portal.ufsm.br/certificados/mainMenu.html;jsessionid=1752fef3c53a2d6405e71b336735
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2dnm5E0Jc2gq4EiIzO9127ifWxfdhPZOSHkof688sJCIr8w/viewform
https://portal.ufsm.br/certificados/mainMenu.html;jsessionid=1752fef3c53a2d6405e71b336735
https://portal.ufsm.br/certificados/mainMenu.html;jsessionid=1752fef3c53a2d6405e71b336735


1º) professores da UFSM em exercício que nunca realizaram curso de capacitação no NTE;

2º) professores da UFSM em exercício que já realizaram curso de capacitação no NTE;

3º) tutores selecionados em edital  UAB/UFSM que nunca realizaram curso de capacitação no

NTE;

4º) tutores selecionados em edital UAB/UFSM que já realizaram curso de capacitação no NTE.

A divulgação dos selecionados será feita  no  site   do NTE   em “Notícias da Capacitação” e os

procedimentos de acesso ao curso serão enviados para  o e-mail  informado no formulário  de

inscrição.

https://www.ufsm.br/orgaos-suplementares/nte/cursos-de-capacitacao-do-nte/
https://www.ufsm.br/orgaos-suplementares/nte/cursos-de-capacitacao-do-nte/

