
 

Oficina: Introdução ao HTML

Ministrante: Adriano Pereira

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

Número de vagas: 20

Carga horária: 12h (6h a distância e 6h presenciais realizadas em 3 
encontros presenciais de 2h 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 10/12/2015 a 17/12/2015.

Datas previstas dos encontros presenciais: 10/12/2015, 15/12/2015 e 
17/12/2015.

Horário: das 17:00 às 19:00.

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

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

Ementa: Construção de páginas Web com a linguagem HTML.

Objetivo Geral: Possibilitar a construção de páginas Web, através da 
linguagem HTML.

Objetivos Específicos: 

• Trabalhar conceitos básicos de o que é HTML.

• Construir uma primeira página com a estrutura básica de HTML.

• Trabalhar formatação de texto e parágrafos com HTML.

• Abordar a inserção de imagens, links, tabelas, listas e formulários.

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


Conteúdo Programático:

(1) O que é e o que não é HTML: entender o conceito de linguagem de 
marcação para a construção de hipertexto.

(2) Formatação de uma página e uso de tags em HTML: como construir uma 
página utilizando as tags de estruturação.

(3) Inserção de elementos em uma página: formatação de texto, inserção de
imagens, links, listas, construção de tabelas e formulários.

Procedimentos didáticos: Oficina com atividades práticas no laboratório 
de Informática. Construção de páginas HTML utilizando um editor de texto 
simples.

Avaliação: A avaliação será efetuada com base na participação na oficina e
na conclusão das atividades propostas.

Inscrições: de 27/11/2015 a 03/12/2015. 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 
técnicos-administrativos que exercem atividades relacionadas com 
Educação a Distância na UFSM (preferencialmente); 4º professores da rede 
básica de ensino que utilizam o moodle (preferencialmente), 5º alunos de 
pós-graduação da UFSM.

A divulgação dos selecionados será feita no site http://nte.ufsm.br/moodle2_UAB/
e os  procedimentos de acesso ao curso serão enviados pelo e-mail 
informado no formulário de inscrição.

http://nte.ufsm.br/moodle2_UAB/
https://docs.google.com/forms/d/1w6CDP9CZPCqDHiPKIN6pDx59Z3RRTrkoIJPU88N-HT0/viewform

