
 

 

MOODLE UFSM PARA ESTUDANTES 
 

 
Professores ministrantes: Daniele da Rocha Schneider; Gabriella Eldereti Machado; Karine Konig 

Meyer. 

Público-alvo: Estudantes da UFSM. 

Carga horária total: 10h (sendo 2h por dia de transmissão e 4h de material complementar a ser 

disponibilizado durante as transmissões). 

Data das transmissões e link de acesso: Dia 24/9 -  https://youtu.be/TwNYKLcdzPo; dia 15/10 

- https://youtu.be/2tAxirDbN_g; dia 22/10 - https://youtu.be/NsxYmc3K8d8  

Horário da transmissão: Das 9h às 11h. 

Ementa: Ambientação no AVEA Moodle UFSM: histórico; acesso ao Moodle UFSM e às disciplinas; 

configuração do perfil do estudante; identificação de recursos e de atividades; comunicação via 

plataforma. 

Objetivo Geral: Capacitar estudantes para a utilização do AVEA Moodle UFSM. 

Objetivos Específicos:  

a) Conhecer a plataforma de ensino Moodle, disponibilizada para o processo de ensino e de 

aprendizagem na UFSM; 

b) Adquirir fluência básica no Moodle; 

c) Capacitar o estudante para a autonomia acadêmica no Moodle. 

Conteúdo Programático: 

Transmissão - Dia 24/9 – Histórico do Moodle; acesso, painel, personalização da página e 

configuração do perfil do estudante.  

https://youtu.be/NsxYmc3K8d8
https://youtu.be/NsxYmc3K8d8


 

 

Transmissão - Dia 15/10 – Identificação de recursos e de atividades na disciplina e no calendário; 

sistema de resolução das atividades propostas (tarefa, fórum, questionário, wiki, BBB, etc.). 

Transmissão - Dia 22/10 – Comunicação no Moodle, checagem de mensagens, envio de 

mensagens, regras de comunicação em ambientes virtuais. 

Estratégia de ensino: Interacionista e totalmente online, via Youtube pelo Canal Capacitação 

Digital. 

Certificação: O certificado de participação será fornecido aos estudantes que assistirem a todas 

as transmissões e que assinarem a lista de presença, disponibilizada durante a transmissão e 

após transcorridos 30 min do seu início. A emissão do certificado será feita pelo site Portal da 

UFSM de Certificados WEB, após 15 dias do encerramento do curso. 

Inscrição: Não há necessidade de inscrição prévia, basta que o interessado acesse o(s) link(s) das 

transmissão(ões) na(s) respectiva(s) data(s) de sua ocorrência. 

 

 

https://portal.ufsm.br/certificados/mainMenu.html;jsessionid=1752fef3c53a2d6405e71b336735
https://portal.ufsm.br/certificados/mainMenu.html;jsessionid=1752fef3c53a2d6405e71b336735

