
Curso:  Oficina Recursos do AVEA Moodle:  softwares e produção
de recursos educacionais.

Ministrantes: Aline Andressa Bervig e Liziany Müller Medeiros

Público-alvo: profissionais do sistema UAB/UFSM (professores e  tutores),
servidores da UFSM (professores e técnicos administrativos) interessados na
temática;  professores  da  rede  básica  de  ensino  Federal,  Estadual  e
Municipal e estudantes de pós-graduação da UFSM. 

Número de vagas: 30

Carga  horária: 30h (24h  a  distância  e  dois  encontros  presenciais  de
3h/aula cada, no Núcleo de Tecnologia Educacional da UFSM, prédio 14). A
participação nos encontros presenciais é indispensável, avalia suas
reais condições de participação no curso antes de efetuar inscrição.

Início do Curso: 09/6/2014 

Término do Curso: 07/7/2014

Pré-requisitos:  Conhecimentos  básicos  de  informática  (Internet), de
Moodle e possuir formação superior.

Ementa: (1)   Inovação  na  produção  de  material/recurso;  (2)  Moodle
recursos; (3) Softwares para a produção de materiais.

Objetivo  Geral: Contribuir  para  a  elaboração  de  materiais  inovadores
potencializando  a  interação,  interatividade  e colaboração  para  o  ensino
dinâmico  e  de  qualidade;  aprimorando conhecimentos dos  profissionais
acerca das ferramentas do AVEA Moodle e dos softwares para a produção de
materiais. 

Objetivos Específicos: 

• Desenvolver  aptidões  para  o  manuseio  técnico dos  recursos
disponibilizados pelo Moodle Institucional UFSM e de softwares com
potencial de uso  no processo de ensino-aprendizagem mediado por
Tecnologias da Informação e Comunicação;

• Contribuir para um processo de ensino e aprendizagem participativo e
inovador na Educação a Distância;

• Aprimorar a utilização dos recursos hipermidiáticos. 

Conteúdo Programático:

(1) Inovação na produção de material/recurso: interação,  interatividade e
colaboração;



(2) Moodle recursos: URL, Página, Livro, Pacote IMS, Pasta, Rótulo, Arquivo;

(3) Softwares para a produção de materiais: Toondoo, Google Drive, Mapa
conceitual, repositórios e Prezi.

Procedimentos didáticos: Nas aulas a distância serão utilizados recursos
audiovisuais e hipertextos. Nas aulas presenciais serão utilizados recursos
computacionais e Internet, em laboratório de informática, na apresentação
teórica e nos procedimentos práticos.

Avaliação: Os cursistas serão avaliados de acordo com o desempenho em
cinco atividades a distância e uma atividade prática no encontro presencial
final avaliativo.

Inscrições: de 26/5/2014 a 03/6/2014 (através do Portal da UFSM>Moodle>
Capacitações 2014> Inscrições abertas até 03/6/14) em Curso 2, 1º Turma.
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 o seguinte critério:  ordem de inscrição,  com
prioridade para 1º  professores  da UFSM; 2º  tutores  do sistema UAB/UFSM;
3º  técnicos-administrativos da  UFSM,  preferencialmente pós-graduados ou
vinculados à pós-graduação;  4º  professores da rede básica de ensino;  5º
estudantes de pós-graduação vinculados à UFSM. 

A  divulgação  dos  selecionados  será  feita  no  Portal  do  NTE  e  os
procedimentos de acesso ao curso serão enviados por e-mail.


