
SMALL OPEN ONLINE COURSE: AUTORIA COLABORATIVA EM REDE

Ministrantes: Everton Weber Bocca e Elena Maria Mallmann

Público-alvo:  Professores  da  UFSM  e  estudantes  de  cursos  de  pós-graduação  da  UFSM
regularmente matriculados.

Número de vagas: 100

Carga horária: 40h

Carga horária de estudo semanal:  10h (o curso será ministrado no formato de  Small  Open
Online  Course,  ou  seja,  totalmente  online,  sem  encontros  presenciais,  porém  com  sessões
síncronas para esclarecimentos de dúvidas).

Datas previstas para as sessões síncronas: dia 16/11/17, das 10h às 11h, e dia 30/11/17, das
17 às 18h.

Período de inscrições: de 23/10/2017 a 31/10/17. Para se inscrever, clique AQUI e preencha o
formulário de inscrição.

Período de realização do curso: de 06/11/2017 a 11/12/2017.

Ementa: Princípios teóricos da autoria  colaborativa  mediada por  tecnologias  em rede.  Lei  de
Direitos Autorais e Licenças  Creative Commons.  Autoria e coautoria em ambientes Virtuais de
Ensino-Aprendizagem.

Objetivo  Geral: problematizar  e  contextualizar  fundamentos  legais  e  pedagógicos  da  autoria
colaborativa em rede.

Objetivos Específicos:

- Compreender os princípios teóricos da autoria colaborativa mediada por tecnologias em rede.

- Estudar os dispositivos da Lei de Direitos Autorais e atribuição de Licenças Creative Commons.

- Desenvolver atividades de autoria e coautoria em Ambientes Virtuais de Ensino-Aprendizagem.

Conteúdo Programático:

Tópico 1 – Princípios teóricos da autoria colaborativa em rede.

Tópico 2 – Direitos autorais e atribuição de Licenças Creative Commons.

Tópico 3 – Autoria e coautoria em Ambientes Virtuais de Ensino-Aprendizagem.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGdd58w_ld6N8YutybzrIHmYMSpV7VfvO3uFTidvD1C475Ww/viewform


Metodologia: Método de ensino sócio-individualizado com videoaulas, hipermídia e resolução de
atividades de produção de Recursos Educacionais hipermídia.

Avaliação:  Para  fins  de  Certificação  o  cursista  deverá  obter  média  final  7,00  nas  atividades
propostas.

Certificação: Os certificados serão disponibilizados no Portal da UFSM de Certificados WEB.

Seleção/divulgação:  Caso  o  número  de  inscritos  exceda  o  número  de  vagas,  a  seleção
obedecerá o critério de ordem de inscrição, com prioridade para:

1º) professores-pesquisadores do sistema UAB/UFSM;

2º) professores da UFSM;

3º) estudantes de cursos de pós-graduação da UFSM.

A divulgação dos selecionados será feita no Portal do NTE em “NOTÍCIAS” e os procedimentos de
acesso ao curso serão enviados para o e-mail informado no formulário de inscrição.

https://nte.ufsm.br/servicos/cursos-de-capacitacao/27-capacitacao/capacitacoes-oferta-anual/336-cursos-de-capacitacao-2017
https://portal.ufsm.br/certificados/mainMenu.html

