
CAPACITAÇÃO NO AVEA MOODLE VERSÃO 3.9 PARA TUTORES 

Professores conteudistas: Elieser Xisto da Silva Schmitz e Mara Roos Cureau.

Público-alvo:  tutores selecionados em edital  UAB/UFSM, professores da rede básica  de ensino e

estudantes de pós-graduação de instituições públicas, em nível de mestrado e doutorado.

Número de vagas: 100

Carga horária: 60h

Carga horária de estudo semanal: 12h

Período  de  realização  do  curso:  23/7/2021  a  31/8/2021,  com  videoconferências  de  60  min  de

duração, nos dias  23/7, 30/7, 13/8, 20/8  e  27/8,  no horário das 16h às 17h, sujeito à alteração por

necessidade de força maior.

Ementa: Tutoria no AVEA Moodle UFSM para Educação a Distância.

Objetivo Geral: adquirir fluência comunicativa e tecnológica no processo de tutoria em disciplinas do

Ambiente Virtual de Ensino-Aprendizagem (AVEA) Moodle.

Objetivos Específicos: 

a Apropriar-se das tecnologias de comunicação, de monitoramento, de edição e de configuração 

de disciplinas do Moodle.

b Conhecer  as  competências  e  atribuições  dos  profissionais  na  modalidade  de  ensino  em

Educação a Distância.



Conteúdo Programático:

Módulo 1 – O Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB); papéis dos profissionais UAB no Moodle;

atribuição dos tutores e sua atuação no Moodle; requisitos legais para o exercício da tutoria, termo de

compromisso do bolsista.

Módulo 2 – Comunicação no AVEA Moodle; regras sociais de comportamento e de comunicação em

rede – Netiqueta, envio e recebimento de mensagens.

Módulo 3 – Layouts de apresentação de uma disciplina no Moodle; configurações básicas; recursos de

edição de conteúdo (rótulo, página, arquivo, livro, URL e pasta); 

Módulo 4 – Configurações das atividades BBB, questionário, tarefa, lição e fóruns e investigação de

problemas de configuração da disciplina.

Módulo 5 –Monitoramento da disciplina e das atividades dos cursistas: relatórios e logs de acesso da

disciplina.

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

Moodle Capacitação da UFSM, com videoconferências pela atividade Big Blue Button.

Avaliação:  A avaliação  será  efetuada  com  base  na  realização  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 e será disponibilizado no Portal da UFSM de Certificados Web.

Inscrições:  de 28/6/2021 a 19/7/2021. Para se inscrever, clique  AQUI. O correto preenchimento do

formulário  de  inscrição  e  a  veracidade  das  informações  prestadas  são  de  responsabilidade  do

interessado.

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

critério de ordem de inscrição, com prioridade para:

1º) tutores selecionados em edital UAB/UFSM, em atuação e sem certificação de tutores;

2º) tutores selecionados em edital UAB/UFSM, não atuantes e sem certificação de tutores;

3º) tutores selecionados em edital UAB/UFSM, em atuação e com certificação de tutores;

4º) tutores selecionados em edital UAB/UFSM, não atuantes e com certificação de tutores;

5º) professores da rede pública de ensino;

6º) alunos de pós-graduação (mestrado ou doutorado) em instituição pública.

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

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

https://portal.ufsm.br/certificados/mainMenu.html;jsessionid=1752fef3c53a2d6405e71b336735
https://www.ufsm.br/orgaos-suplementares/nte/cursos-de-capacitacao-do-nte/
https://www.ufsm.br/orgaos-suplementares/nte/cursos-de-capacitacao-do-nte/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffjmqO80_9RB4YYAW-tJI3370DzNi66zAlqbxFct44Jjif6Q/viewform
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