MAPAS CONCEITUAIS NA PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO
Ministrante: Cláudia Smaniotto Barin e Elena Maria Mallmann
Público-alvo: Professores e Pós-Graduandos da UFSM que queiram mediar suas práticas no
Moodle.
Número de vagas: 25
Carga horária: 40h (36h a distância e 2 encontros presenciais de 2h no Núcleo de Tecnologia
Educacional da UFSM, prédio 14).
Carga horária de estudo semanal: 10h
Período de inscrições: de 10/10/2016 a 24/10/2016. Para se inscrever, clique AQUI e preencha o
formulário de inscrição.
Período de realização do curso: de 07/11/2016 a 05/12/2016
Data prevista para o encontro presencial: 24/11/2016 e 26/11/2016, das 09h às 11h. Para fins
de Certificação, o cursista deverá participar em pelo menos um dos encontro presenciais,
nos dias indicados, assim como desenvolver as atividades a distância previstas. As datas
dos encontros presenciais podem sofrer alterações a critério do professor ou da administração,
porém é única, de modo que não cabe recurso (atestado ou assemelhados) para justificar a
ausência nos dois encontros presenciais, por isso, avalie suas reais condições de participação
antes de efetuar a inscrição.
Ementa: Uso de Mapas conceituais para a produção de Recursos Educacionais e como
ferramenta de avaliação.
Objetivo Geral: Adquirir fluência no uso de mapas conceituais para a produção de material
didático no Ambiente Virtual de Ensino-Aprendizagem (AVEA) Moodle.
Objetivos Específicos: Produzir Recursos Educacionais e interligá-los às Atividades de Estudo.
Conteúdo Programático:
Tópico 1 – Orientações Pedagógicas, Transposição Didática e Teoria da Aprendizagem
Significativa.
Tópico 2 – Elaboração de mapas conceituais.
Tópico 3 – Mapas conceituais como instrumento de avaliação.
Metodologia: Método de ensino sócio individualizado com videoaulas, hipermídia, resolução de
atividades de produção de Recursos Educacionais hipermídia na disciplina teste.

Avaliação: Para certificação, os cursistas serão avaliados de acordo com o desempenho obtido
nas atividades a distância e presenciais. É obrigatória a participação em pelo menos um dos
encontros presenciais.
Certificação: Os certificados serão disponibilizados no Portal da UFSM de Certificados WEB.
Seleção: Caso haja mais de 25 inscritos, a seleção obedecerá o critério ordem de inscrição, com
prioridade para:
1º professores UAB/UFSM;
2º professores da UFSM;
3º alunos de pós-graduação da UFSM.
A divulgação dos selecionados será feita no Site do NTE e os procedimentos de acesso ao curso
serão enviados para o e-mail informado no formulário de inscrição.

