
Oficina: Elaboração de E-book

Ministrante: Everton Weber Bocca

Público-alvo: professores da UFSM, profissionais que atuam no sistema UAB/UFSM
e/ou em projetos/cursos de educação a distância, técnicos-administrativos da UFSM,
professores da rede básica de ensino (Federal,  Estadual  e Municipal)  e alunos de
pós-graduação da UFSM. 

Número de vagas: 25

Carga horária: 30h (20h  a distância e 10h presenciais realizadas em 4 encontros
presenciais  de  2h  e  30min/aula por  encontro).  A  participação nos  encontros
presenciais  é  indispensável,  por  isso,  avalie suas  reais  condições  de
participação antes de efetuar inscrição.

Certificação:  Para fins de Certificação,  o  cursista deverá participar de todos os
encontros presenciais agendados.  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 ausência. Os
certificados serão disponibilizados no Portal da UFSM de Certificados.

Período de realização do curso: de 04/04/2016 a 02/05/2015.

Datas previstas dos encontros presenciais: 06/04/2016, 13/04/2016, 20/04/2016 e
27/04/2016.

Horário: das 16:30 às 19:00

Local:  Núcleo de Tecnologia Educacional da UFSM, prédio 14.

Pré-requisitos: Conhecimentos básicos de informática (Internet) e noções de inglês.

Ementa: Criação de  E-Books no formato  Epub (e pdf),  utilizando o  software Livre
LibreOffice e Writer2ePUB.

Objetivo  Geral: Oportunizar  conhecimentos  práticos  de  criação  de  E-books  com
Software Livre.

Objetivos Específicos: 

• Possibilitar  aos  usuários,  conhecimento  técnico  básico  acerca  do  programa
LibreOffice e do programa Writer2ePub;

• Possibilitar aos usuários, conhecimento técnico de instalação e utilização dos
softwares mencionados anteriormente;

• Abordar a questão de Autoria e Coautoria;

• Abordagem básica sobre Creative Commons.

http://portal.ufsm.br/certificados/pessoa/busca.html;jsessionid=a65c610b18fc999c659cac6778c3


Conteúdo Programático:

(1)  Conhecer um pouco do ePub: apresentação do formato;  utilização,  padronização
do formato, os softwares com suporte ao ePub;

(2) Conhecendo um pouco sobre Autoria e Coautoria: apresentação do assunto e suas
implicações.

(3) Conhecendo um pouco sobre Creative Commons: apresentação do assunto e suas
utilizações.

(4)  Uso do software LibreOffice para criação de texto:  apresentação do software;
instalação e  uso do LibreOffice (Linux);  criação de um texto e  preparação para se
transformar em E-book. 

Procedimentos didáticos: Oficina com atividade prática no laboratório de Informática.
Construção de um e-book com os programas a serem abordados na oficina e inserção
dos conteúdos criados no Moodle.

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

Inscrições: de 22/03/2016 a 31/03/2016. Para se inscrever, clique AQUI.

O correto preenchimento do formulário de inscrição e a veracidade das informações
prestadas são de responsabilidade do interessado.  

Seleção/divulgação:  Caso  o  número  de  inscritos  exceda  o  número  de  vagas,  a
seleção obedecerá o seguinte critério:  ordem de inscrição,  com prioridade para 1º
professores da UFSM; 2º  profissionais  do sistema UAB/UFSM (tutores e professores
pesquisadores);  3º  tutores  selecionados em edital UFSM  que estejam atuando em
projetos ou cursos de Educação a  Distância; 4º  técnicos-administrativos que exercem
atividades relacionadas com Educação a Distância na UFSM (preferencialmente);   5º
professores da  rede básica de ensino que utilizam o moodle  (preferencialmente),  6º
alunos de pós-graduação da UFSM.

A divulgação  dos  selecionados  será  feita  no  Portal  do  NTE  –  nte.ufsm.br,  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

http://nte.ufsm.br/moodle2_UAB/
https://docs.google.com/forms/d/10qCTMXVmskhsv1rk-_Gy8StbXkAWRvzrsLgHI1XIf-s/viewform

