
Curso: Capacitação de Tutores: Fluência tecnológica para uso
do AVEA Moodle

Ministrantes: Liziany Muller Medeiros e Aline Andressa Bervig

Público-alvo: tutores  selecionados  em  edital  para  atuarem  no  sistema
UAB/UFSM;  estudantes  de  pós-graduação  vinculados  à  UFSM  ou  à  IES
reconhecida pela  CAPES  (desde  que o  estudante possua  também  algum
vínculo com  o setor público); e servidores dos setores públicos municipal,
estadual e federal interessados em atuar como tutores. 

Número de vagas: 100

Carga horária: 45h (42h  a distância e  mais  1 encontros presenciais de
3h/aula cada, no Núcleo de Tecnologia Educacional da UFSM, prédio 14).  A
participação no encontro presencial avaliativo é indispensável, por
isso, avalie suas reais condições antes de efetuar a inscrição.

Início: 14/6/2014

Término: 14/7/2014

Datas previstas para o encontro presencial: 09/7/2014 ou 10/07/2014
(o  cursista  deverá  participar  do  encontro  presencial  em  um  dos  dias
indicados)

Pré-requisitos:  Conhecimentos  básicos  de  informática  e  formação
superior.

Ementa: (1)  Panorama e contextos da EaD; (2) Moodle Funcionalidades; (3)
Ferramentas do Moodle; (4) Monitoramento no Moodle.

Objetivo  Geral: Contribuir  para  a  interiorização  e  democratização  do
ensino gratuito e de qualidade, através da capacitação de profissionais para
a função de tutor na modalidade de educação a distância do sistema UAB. 

Objetivos Específicos: 

• Aperfeiçoar  a  prática  profissional  e  desenvolver  competências  no
âmbito da educação a distância mediada por tecnologia educacional
em rede;

• Aprender a instrumentalização técnica das ferramentas (recursos e
atividades)  utilizadas no processo de aprendizagem mediados pelo
Moodle;

• Contribuir, através da fluência tecnológica e o monitoramento, para
um processo de ensino e aprendizagem participativo e inovador na
Educação a Distância.

• Aprimorar a utilização dos recursos hipermidiáticos. 



Conteúdo Programático:

(1) Panorama e contextos da EaD: Universidade Aberta do Brasil; Legislação;
Guia de tutores;

(2)  Moodle  Funcionalidades:  Blocos  de  navegação.  Configurações.
Ficheiros/Arquivos. Sistemas de Mensagens;

(3) Ferramentas do Moodle: Recursos. Avaliação. Atividades;

(4)  Monitoramento  no  Moodle:  acompanhamento  e  Avaliação  dos
estudantes.

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 09/6/2014 (através do Portal da UFSM>Moodle>
Capacitações 2014> Inscrições  até  09/6/2014)  em Curso  1,  3º  Turma.  O
correto  preenchimento  do  formulário  de  inscrição  e  a  veracidade  das
informações  prestadas  são  de  responsabilidade  do  interessado,  sendo
considerada nula a inscrição caso haja alguma irregularidade.  

Seleção/divulgação: Caso haja mais de 100 inscritos, a seleção obedecerá
a ordem de inscrição, seguindo o seguinte critério de prioridade:

1º tutores selecionados por edital para atuarem nos cursos da UAB/UFSM
que ainda não possuem certificação;

2º  estudantes de pós-graduação  vinculados à UFSM  ou à IES reconhecida
pela CAPES;

3º servidores públicos (federal, estadual  ou municipal)  com pós-graduação
ou com vínculo a curso de pós-graduação de IES reconhecida pelo MEC ou
com atuação em projeto de pesquisa da UFSM. 

4º servidores  públicos  (federal,  estadual  ou municipal)  com  formação
superior.

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


