
 

 

MOODLE EM MOVIMENTO - TUTORIA NA UAB/UFSM 
 

Ministrantes: Daniele da Rocha Schneider, Mara Denize Mazzardo (UAB/CAPES) e Mara Rúbia 

Roos Cureau (UAB/CAPES). 

 
Assessoria: Gabriella Eldereti Machado. 
 
Público-alvo indicado: Tutores UAB/UFSM. 

Número de vagas: 100 vagas. 

Carga horária total: 50h.  

Carga horária mínima de estudo semanal: 10h. 

Período de realização do curso: 13/7/2022 a 28/8/2022, curso na modalidade a distância com 

atividades assíncronas e síncronas por videoconferência ou presencial, conforme Cronograma: 

Videoconferência 1: segunda-feira, 18/07/22 às 19h - Videoconferência 2: segunda-feira, 

01/08/2022, às 19h - Videoconferência 3: quarta-feira, 17/08/2022, às 19h, Presencial: 20/8/22 

- das 8h e 30min às 12h. Antes de efetuar sua inscrição, avalie suas reais condições de par-

ticipação nas Videoconferências. 

Ementa: Tutoria no AVEA Moodle UFSM para o ensino na modalidade Educação a Distância (EaD). 

Objetivo Geral: Desenvolver fluência tecnológico-pedagógica para exercer a função de tutor nos 

cursos da Universidade Aberta do Brasil - UAB/UFSM, mediados pelo Ambiente Virtual de Ensino-

Aprendizagem (AVEA) Moodle. 

Objetivos Específicos:  

a) Conhecer as políticas públicas brasileiras sobre a EaD e sobre a UAB. 

b) Compreender as atribuições dos profissionais na modalidade EaD; 

c) Apropriar-se das tecnologias de comunicação (síncrona e assíncroma) e de monitoramento no 

AVEA Moodle. 

d) Reconhecer as atividades e recursos do Moodle. 

 



 

 

Conteúdo Programático: 

Módulo 1 - Políticas Públicas sobre a EaD e sobre a UAB. Breve histórico da EaD no Brasil. 

Módulo 2 - Atribuições dos profissionais da EaD; políticas públicas sobre as atribuições dos tutores; 

requisitos legais para o exercício da tutoria, termo de compromisso do bolsista, ações dos tutores 

para diminuir a evasão dos alunos. 

Módulo 3 – Comunicação síncrona e assíncrona no Moodle: sistema de comunicação e papel de 

moderação nos fóruns e nas atividades por videoconferência. 

Módulo 4 – Visão geral da disciplina no Moodle, reconhecimento e resolução dos principais proble-

mas, relatados pelos alunos, relacionados às configurações de acesso aos recursos e às atividades 

na disciplina.  

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

da disciplina. 

Estratégia Metodológica de ensino: Curso na modalidade a distância, com atividades online, me-

diadas pelo AVEA Moodle Capacitação da UFSM e atividades síncronas (videoconferência).  

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

necessária a obtenção de nota final igual ou superior a 6,0 e 70% de frequência, ou seja, participa-

ção em pelo menos 2 videoconferência e/ou participação no encontro presencial, conforme crono-

grama.  

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

e será disponibilizado no Portal da UFSM de Certificados WEB. 

Inscrições: A inscrição é única, devendo ser realizada de 24/6/2022 a 10/7/2022. O correto preen-

chimento do formulário de inscrição e a veracidade das informações prestadas são de responsabi-

lidade do interessado. Clique AQUI, para se inscrever. 

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

ao critério ordem de inscrição, com prioridade para: 

1º) Tutores da UFSM, sem curso de capacitação para tutores; 

2º) Tutores da UFSM, com curso de capacitação para tutores; 

https://portal.ufsm.br/certificados/mainMenu.html;jsessionid=1752fef3c53a2d6405e71b336735
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJNlpSrXNB4hZqpOArxEgHjF90PxRBoAa8NsLSXwpRVleMmQ/viewform


 

 

3º) Professores da UFSM ou da UAB/UFSM; 

4º) Estudantes de Pós-graduação da UFSM; 

5º) Professores da Educação Básica;  

6º) Estudantes de Pós-graduação de outras Instituições Públicas de Ensino Superior. 

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://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

