
Curso de Autoria e Coautoria em Ambientes Virtuais de Ensino-Aprendizagem

Ministrantes: Everton Weber Bocca

Público-alvo: Professores-pesquisadores  da UAB/UFSM e da UFSM interessados na
temática, servidores e estudantes da UFSM. 

Número de vagas: 25

Carga horária: 45h (40h  a distância, um  encontro presencial de  2h/aula e outro de
3h/aula, ambos no Núcleo de Tecnologia Educacional da UFSM, prédio 14).

Pré-requisitos: Recomendamos conhecimentos básicos de informática (Internet) e de
Moodle.

Ementa:

MÓDULO 1
Parte 1: Plataformas para Colaboração em Rede
Parte 2: Modos de produção colaborativa

MÓDULO 2 -  Democracia e Emancipação Social em Redes Colaborativas 
Educacionais

MÓDULO 3 - Noções de Direitos de Propriedade Intelectual e Direitos do Autor (na 
Produção de Material Didático)

MÓDULO 4 
Parte 1: Autoria e Coautoria
Parte 2: Direitos do Autor na Produção Textual e Uso de Imagens NTE • UFSM 

Objetivo Geral: Abordar o desenvolvimento de conceitos básicos acerca de Direitos
de  Propriedade  Intelectual  e  Direitos  do  Autor  aplicados  à  produção  de  materiais
didáticos  em  Ambientes  Virtuais  de  Ensino-Aprendizagem  (Moodle)  e  desenvolver
noções sobre Direitos do Autor na aplicação de dados acadêmicos, na Produção Textual
e na utilização de Imagens;  e  questões relativas à Autoria e Coautoria  facilitando a
compreensão  do  instrumental  básico  acerca  dos  Modos  de  Produção  Colaborativa
(Plataformas para Colaboração em Rede).

Objetivos Específicos: 

• Possibilitar  o  acesso  ao  conhecimento  acerca  de  Plataformas  e  Modos  de
Produção Colaborativa.

• Desenvolver conceitos básicos em Propriedade Intelectual e Direitos do Autor na
Produção de material didático.

• Capacitar para a  compreensão e  reflexão sobre  Autoria  e  Coautoria  em
Ambientes Virtuais de Ensino-Aprendizagem. 

Conteúdo Programático: 

MÓDULO 1
Parte  1:  Plataformas:  de  resgate;  para  ação  popular;  para  o  comércio;  para



conhecimento local e para a educação.
Parte 2:  Web Colaborativa:  wiki  ;  fórum;  blog;  youtube;  redes sociais  e plataforma
moodle como integradora de MPC em rede.

MÓDULO 2 
A internet,  a democracia e a política informacional,  movimentos sociais em rede, a
oportunidade  do  código  aberto,  democratização  da  mídia  (creative  commons),
compartilhamento  e  ciência  colaborativa,  redes  colaborativas  educacionais  e
universidades abertas.

MÓDULO 3 -  Autoria e legislação de conteúdo, intelectual e lei de direito autoral.

MÓDULO 4
Parte  1:  Criação,  disseminação  e  uso  legal  de  informação  no  conteúdo  da  web,
reflexões aplicadas sobre coautoria e creative commons.
Parte 2: Direitos autorais na internet.

Procedimentos didáticos: 

a. Interação com os tutores e colegas para realização das atividades;
b. Acesso contínuo ao AVEA para interação com o professor, tutor e colegas;
c. Leituras dos materiais com desenvolvimento das atividades de cada módulo (cada
módulo terá uma Atividade que será realizada a partir da leitura prévia do texto);
d.  Utilização  das  ferramentas  do  próprio  AVEA  para  dúvidas,  notícias  e
encaminhamentos da disciplina (Mensagens);
e. Discussão para interação dos grupos sobre a realização das atividades da 
disciplina.

Avaliação: Os cursistas serão avaliados de acordo com o desempenho das atividades
realizadas  no  ambiente,  que  representam  40%  da  nota  e  haverá  um  encontro
presencial  avaliativo que  representa  60%  da  nota,  avalie  objetivamente  suas
condições. A nota para ser aprovado e ter direito ao certificado é de 50%.

Inscrições: de  24/3/2014  a  27/3/2014  (através  do  Portal  da  UFSM>Moodle>
Capacitações 2014> Inscrições abertas até 27/3/14) em Curso 9, 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-pesquisadores  UAB/UFSM  e  professores  da  UFSM;  2º  servidores  da
UFSM;  3º  estudantes  de  pós-graduação  da  UFSM  interessados  na  temática;  4º
estudantes da graduação da UFSM. 

A divulgação dos selecionados será feita no site http://nte.ufsm.br/moodle2_UAB/ e os
procedimentos de acesso ao curso serão enviados por e-mail.

http://nte.ufsm.br/moodle2_UAB/

