
Curso  6: Oficina  Pedagógica  AVEA  Moodle:  atividades  OU  Wiki,
questionário, fórum, lição e pesquisa de avaliação

Ministrante: Ismael Goulart Oliveira

Público-alvo: professores  da  UFSM,  profissionais  do  sistema  UAB/UFSM,
técnicos-administrativos da UFSM, professores da rede básica de ensino (Municipal,
Estadual e Federal) e alunos de pós-graduação da UFSM.

Número de vagas: 30

Carga horária: 30h (15h  a distância e 15h presenciais: 5 encontros presenciais de
3h/aula cada um, no Núcleo de Tecnologia Educacional da UFSM, prédio 14). 

Início: 27/10/2014

Término: 30/11/2014

Datas  previstas  para  os  encontros  presenciais:  30/10;  03/11;  13/11;  20/11  e
24/11/2014 (das  15:30 às  18:30).  Para  fins  de  Certificação,  o  cursista  deverá
participar  em pelo menos três  encontros presenciais. As  datas  dos  encontros
presenciais  podem  sofrer  alterações  a  critério  do  professor  ou  da  administração,
porém são únicas, de modo que não cabe recurso (atestado ou assemelhados), para
justificar a ausência em mais de dois encontros presenciais. Por isso, avalie suas reais
condições de participação, antes de efetuar inscrição.

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

Ementa: (1)  AVEA Moodle:  OU wiki;  (2)  Moodle:  questionário;  (3)  AVEA Moodle:
fórum; (4) AVEA Moodle: lição; (5) AVEA Moodle: pesquisa de avaliação. 

Objetivo  Geral: Conhecer o ambiente Moodle e suas principais funcionalidades no
papel de usuário/professor. 

Objetivos Específicos: 

• Capacitar  profissionais  para  o  uso  da  plataforma  Moodle,  com  ênfase  nas
atividades OU wiki, questionário, fórum, lição e pesquisa de avaliação; 

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

• Oferecer  momentos  de  prática  para  aprimorar  a  utilização  dos  recursos
hipermidiáticos. 

Conteúdo Programático:

(1) AVEA Moodle: OU wiki. Apresentação e diferenciação das Ferramentas Wiki e OU
wiki;  criando  um  wiki,  editando  páginas;  controle  de  acesso;  adicionando  novas



páginas; versões das páginas; administrando um wiki; recomendações para o uso do
wiki. Oficina prática para utilização da ferramenta com perfil de aluno e de professor. 

(2)  AVEA Moodle: questionário. Apresentação da ferramenta questionário; criação de
um  banco  de  questões;  configuração  da  atividade  questionário;  montagem  do
questionário,  a  partir  do  banco  de  questões.  Oficina  prática  para  utilização  da
ferramenta com perfil de aluno e de professor. 

(3)  AVEA Moodle: fórum. Apresentação da ferramenta fórum; criação e configuração
de fórum; entendendo os diversos tipos de fóruns oferecidos pelo Moodle: tópico de
discussão único e simples, fórum para uso geral, cada usuário inicia apenas um novo
tópico de discussão, fórum de perguntas e respostas; criação de grupos; fórum divido
em grupos.  Oficina prática para utilização da ferramenta com perfil  de aluno e de
professor. 

(4)  AVEA Moodle:  lição.  Apresentação  da  atividade  lição  do  Moodle;  criação  da
atividade  lição;  configuração  (geral,  opções  de  avaliação,  controle  de  fluxo,
formatação, controle de acesso, dependências); edição (importar questões, importar
powerpoint, inserir páginas); principais funcionalidades no papel de usuário/professor.
Oficina prática para utilização da ferramenta com perfil de aluno e de professor. 

(5)  AVEA Moodle:  pesquisa  de  avaliação.  Apresentação  do  recurso  pesquisa  de
avaliação;  tipos de pesquisa de avaliação disponíveis;  criação e teste dos tipos de
avaliação  existentes  no  moodle;  análise  dos  resultados  (gráficos)  gerados  pelo
ambiente.  Oficina  prática  para  utilização  da  ferramenta  com  perfil  de  aluno  e  de
professor. 

Procedimentos didáticos: Realização de tarefa de fixação no Moodle. Oficinas com
atividades práticas sobre o conteúdo de cada módulo no laboratório de Informática.
Construção e teste das pesquisas de avaliação disponíveis no Moodle. 

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

Inscrições: 10/10/2014  a  19/10/2014  (através  do  Portal  da  UFSM>Moodle>
Capacitações  2014>Inscrições  abertas  até  19/10/2014)  em  Curso  6,  2ª  Turma.  O
correto  preenchimento  do formulário  de  inscrição  e  a  veracidade  das  informações
prestadas são de responsabilidade do interessado. 

Seleção/divulgação:  Caso haja mais de  30 inscritos, a seleção obedecerá  a  ordem
de inscrição, seguindo o seguinte critério de prioridade:

1º professores da UFSM;

2º profissionais do sistema UAB/UFSM;

3º técnicos-administrativos da UFSM;

4º professores da rede básica de ensino (Municipal, Estadual, Federal) que utilizam o
moodle e;



5º. alunos de pós-graduação da UFSM.

A divulgação dos selecionados será feita no Portal do NTE 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


