
 

 

MOODLE EM MOVIMENTO - CAPACITAÇÃO PARA DOCENTES 
 

 
Conteudistas e Ministrantes: Alexandre Schlöttgen (UAB/CAPES), Daniele da Rocha Schneider, 

Elieser Xisto da Silva Schmitz (UAB/CAPES) e Mara Denize Mazzardo (UAB/CAPES). 

Assessoria: Daniele da Rocha Schneider 

Público-alvo indicado: Servidores docentes da UFSM e da UAB/UFSM.  

Número de vagas: 35 

Carga horária: Curso completo 55h, com carga horária individualizada por Minicursos, conforme 

descrito no item “Cronograma e Programa por Minicurso”, de modo a permitir que o interessado 

faça os módulos (o Minicurso) do seu interesse. 

Carga horária mínima de estudo semanal: 10h 

Período de realização do curso: 21/7/2022 a 31/8/2022, no formato híbrido, com atividades online 

e atividades síncronas presenciais e por videoconferência, conforme “Cronograma e Programa 

por Minicurso”. Antes de efetuar sua inscrição, avalie suas reais condições de participação. 

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

aprendizagem no AVEA Moodle. 

Objetivo Geral: Adquirir fluência básica para o planejamento, a organização e o desenvolvimento 

didático de uma disciplina no AVEA Moodle UFSM. 

Objetivos Específicos:  

a) Adquirir noções de planejamento e de configuração de uma disciplina no Moodle; 

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; 



 

 

e) Conhecer as políticas públicas sobre EaD e as atribuições dos profissionais da UAB. 

Cronograma e Programa por Minicurso: 

Módulos Período Atividade Síncrona 
 

Assunto Abordado 

1 
Minicurso 

de 10h 
Alexandre 

 

21/7 a 
27/7 

22/7 
das 18h às 19h 

presencial 

 Importação de conteúdos entre 
disciplinas no Moodle. 

 Configurações do perfil do 
usuário. 

 Atividade síncrona - BBB e 
assíncrona. 

 Normas da UFSM para o ensino 
EaD. 

2 
Minicurso 

de 10h 
Mara 

28/7 a 
03/8 

28/7 
das 18h às 19h 

videoconferência 

 Políticas Públicas sobre EaD e 
UAB 

 Atribuições dos profissionais da 
UAB. 

3 
Minicurso 

de 10h 
Elieser 

 

04/8 a 
10/8 

04/8 
das 18h às 19h e 

30min 
presencial 

 Personalização do layout da 
disciplina. 

 Recursos do Moodle para 
produção didática: Arquivo, Livro, 
Página, Pasta, Rótulo e URL. 

4 
Minicurso 

de 10h 
Elieser e 

Alexandre 

11/8 a 
17/8 

12/8 
das 18h às 19h e 

30min 
presencial 

 Configuração do Livro de Notas e 
exportação de notas. 

 Atividade Questionário: não 
avaliativa e avaliativa 

 Sistema de correção. 

5 
Minicurso 

de 10h 
Elieser 

18/8 a 
24/8 

18/8 
das 18h às 19h 

presencial 

 Atividade Tarefa: tipos e sistema 
de correção. 

 Atividade Fórum: tipos e sistema 
de correção. 

6 
Minicurso 

de 5h 
Daniele 

25/8 a 
31/8 

25/8 
das 18h às 19h 

videoconferência 

 Relatórios de notas, de atividades 
e de monitoramento. 

 Finalização das atividades pelos 
cursistas. 

 

Estratégia Metodológica de ensino: Ensino híbrido, interacionista, socioindividualizado, com 

atividades online, pela Plataforma Moodle Capacitação da UFSM, e com oficinas presenciais de 



 

 

vivência prática em disciplina teste para o cursista, a serem realizadas nos laboratórios do prédio 

14, da Coordenadoria de Tecnologia Educacional.  

Avaliação: A avaliação será efetuada com base na realização das atividades propostas, sendo 

necessária a obtenção de nota igual ou superior a 6,0 em cada módulo ou geral no curso, podendo 

o cursista obter certificado único ou certificação por minicurso. 

Certificação: Poderá ser obtida por minicurso(s) ou pelo curso todo, desde que atendida as 

seguintes condições: 

a) Certificação por minicurso: Nota igual ou superior a 6,0 e 100% de frequência no referido 

módulo, ou seja, participação na atividade síncrona presencial.  

b) Certificação no curso todo: Média final igual ou superior a 6,0 e 70% de frequência, ou seja, 

participação em 4 (quatro) atividades síncronas presenciais. O certificado será fornecido aos 

participantes, que cumprirem esses critérios e será disponibilizado no Portal da UFSM de 

Certificados WEB. 

Inscrições: A inscrição é única, devendo ser realizada de 24/6/2022 a 14/7//2022. O interessado 

deverá indicar, no ato da inscrição, qual minicurso deseja realizar ou se deseja realizar o curso todo. 

O correto preenchimento do formulário de inscrição e a veracidade das informações prestadas são 

de responsabilidade do interessado. Para se inscrever, clique AQUI. 

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

ao critério ordem de inscrição, com prioridade para: 

1º) professores da UAB da UFSM; 

2º) professores da UFSM; 

3º) professores de outras IES. 

A divulgação dos selecionados será feita no site da CTE (antigo NTE) em “Notícias da Capacitação” 

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

inscrição. Em caso de dúvidas, entre em contato pelo e-mail: equipecapacitacao@cead.ufsm.br 

https://portal.ufsm.br/certificados/mainMenu.html;jsessionid=1752fef3c53a2d6405e71b336735
https://portal.ufsm.br/certificados/mainMenu.html;jsessionid=1752fef3c53a2d6405e71b336735
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWQfbs24UMO6OTRfWiyH_dYE7bn8kWzeuxjYreSxc1Mw7WYw/viewform
https://www.ufsm.br/orgaos-suplementares/nte/cursos-de-capacitacao-do-nte/
https://www.ufsm.br/orgaos-suplementares/nte/cursos-de-capacitacao-do-nte/
mailto:equipecapacitacao@cead.ufsm.br

