
Curso 11: Capacitação para Instrutores e Tutores da PROGEP: fluência
tecnológica e pedagógica para uso do AVEA Moodle

Ministrantes: Bartholomeo Oliveira Barcelos e Liziany Müller Medeiros

Público-alvo: servidores da UFSM interessados em atuar como instrutores e tutores
nos  cursos  de  Educação  a  Distância  (EaD)  a  serem  ofertados  pelo  Núcleo  de
Educação e Desenvolvimento (NED). 

Número de vagas: 50.

Carga horária: 60h (52h a distância e mais 2 encontros presenciais de 4h/aula cada,
a serem realizados no Núcleo de Tecnologia Educacional (NTE) da UFSM, prédio 14.
Caso  se  verifique  entre  os  inscritos  um  número  considerável  de  servidores  do
CESNORS  (cerca  de  10  participantes),  os  encontros  presenciais  poderão  ser
ofertados também nesta localidade, para atendimento deste público e as datas serão
definidas posteriormente.

Início: 16/09/2014

Término: 27/11/2014

Datas previstas para os encontros presenciais no NTE: 21/10 (das 14h às 18h) e
27/11/2014 (das 14h às 18h). Para fins de Certificação, o cursista deverá participar do
encontro presencial avaliativo (27/11/2014).  A participação no encontro presencial
avaliativo  é  indispensável  e  a  data  é  única,  de  modo  que  não  cabe recurso
(justificativa, atestado ou assemelhados) para realizar a avaliação em outra data,
por isso, avalie suas reais condições antes de efetuar a inscrição. As datas dos
encontros  presenciais  podem  sofrer  alterações  a  critério  do  professor  ou  da
administração.

Frederico Westphalen e Palmeira das Missões: A DEFINIR A DATA.

Pré-requisitos: Conhecimentos básicos de informática e Internet.

Ementa:  (1)  Integração  entre  Moodle  e  ensino  presencial  na  UFSM;  (2)
Funcionalidades e Fluência Tecnológica  no Moodle;  (3)  Recursos e Atividades;  (4)
Orientações para o planejamento e a produção do material didático. (5) Monitoramento
e Avaliação; (6) Tutoria em EAD.

Objetivo Geral: Conhecer o ambiente Moodle e suas principais funcionalidades no
papel de professor,  adquirir  fluência pedagógica e tecnológica para a produção de
material  didático  e  para  o  gerenciamento  de  cursos  no  Ambiente  Virtual  de
Ensino-Aprendizagem (AVEA) Moodle. 



Objetivos Específicos: 

• Desenvolver a fluência tecnológica e as funcionalidades do ambiente Moodle,

para a utilização das tecnologias educacionais; 

• Fornecer noções de planejamento e de produção de materiais didáticos para

cursos mediados por Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA); 

• Orientar  sobre  o  processo  de  monitoramento  e  avaliação  das  atividades

desenvolvidas do ambiente Moodle;

Conteúdo Programático:

(1) Integração entre Moodle e ensino presencial na UFSM: aspectos introdutórios;

(2) Funcionalidades  e  Fluência  Tecnológica  no  Moodle:  blocos  de  navegação;
configurações básicas da disciplina; repositórios de arquivos; sistema de mensagens; 

(3)  Recursos  e  Atividades:  configuração  e  utilização  dos  Recursos  e  Atividades
disponibilizados no ambiente Moodle;

(4) Orientações para o planejamento e a produção do material didático: estruturação e
planejamento dos cursos; noções de construção de material didático para o Moodle;

(5)  Monitoramento  e  Avaliação:  técnicas  e  relatórios  de  monitoramento;
acompanhamento das notas e avaliação no Moodle;

(6) Tutoria em EAD: o papel do tutor; mediação e comunicação em EAD;

 

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:  A avaliação será efetuada com base na participação e na conclusão das
atividades propostas a distância e presencial, seguindo a orientação de que 40% da
nota  será  composta  pelas  atividades  a  distância  e  60% com base  nas  atividades
presenciais. 

Inscrições: de 03/09/2014 a 10/9/2014 (através do Portal da UFSM>Moodle> Cursos
2014> Inscrições abertas  até  10/9/2014)  em Curso 11,  2ª  Turma,  ou  pelo  site  da
PROGEP: www.ufsm.br/progep.

Seleção/divulgação:  Caso haja mais de 50 inscritos, a seleção obedecerá a ordem
de inscrição, seguindo o seguinte critério de prioridade:

1º servidores que já atuam como instrutores da PROGEP;

2º servidores cadastrados no Banco de Talentos da PROGEP;



3º demais servidores interessados. 

A divulgação dos selecionados será feita na página do NTE e no site da PROGEP e os
procedimentos  de  acesso  ao  curso  serão  enviados  para  o  e-mail  informado  no
formulário de inscrição.

Equipe de Capacitação
e-mail: equipecapacitacao@nte.ufsm.br


