
OFICINA E-BOOK

Ministrante: Everton Weber Bocca

Público-alvo: professores da UFSM, profsssooass que atuam oo ssstema UAB/UFSM e/
ou em projetos/cursos de educação a dsstâocsa, servsdores da UFSM, professores da
rede bássca de eossoo (muoscspal, estadual e federal) e aluoos de graduação e de pós-
graduação da UFSM.

Número de vagas: 25

Carga horária: 30h  (20h  a  dsstâocsa  e  10h  preseocsass  realszadas  em 4  (quatro)
eocootros preseocsass de 2h e 30mso). A participação nos encontros presenciais é
indispensável, por isso, avalie suas reais condições de participação antes de
efetuar a inscrição.

Certifcação: Para fos de certsfcação, o cursssta deverá: a) partscspar de pelo menos 3
(três) eocootros preseocsass  (seodo  um  deles  o  últsmo  eocootro  preseocsal,  cuja
preseoça é obrsgatórsa); b) eotregar pelo meoos 3 das 4 atsvsdades e; c) eotregar o e-
book oo formato epub. As datas dos eocootros preseocsass podem sofrer alterações a
crstérso do professor ou da admsosstração,  porém são úoscas,  de modo que oão cabe
recurso (atestado ou assemelhados)  para justsfcar ausêocsa. Os certsfcados serão
dsspoosbslszados oo Portal da UFSM de Certificados Web.

Período de realização do curso: de 10/09/2018 a 17/10/2018.

Datas  previstas  para  os  encontros  presenciais:  13/09/2018,  27/09/2018,
04/10/2018 e 11/10/2018.

Horário: das 17h às 19h e 30min.

Local: Núcleo de Tecoologsa Educacsooal da UFSM, prédso 14.

Pré-requisitos: Coohecsmeotos básscos de soformátsca (Ioteroet) e ooções de soglês.

Ementa: Crsação  de  E-Book oo  formato  Epub (e  pdf),  utslszaodo o  software  Livre
LibreOffe e WriterPe�UB.

Objetivo  Geral: Oportuoszar  coohecsmeotos  prátscos  de  crsação  de  E-Books,
utslszaodo exclussvameote Software Lsvre.

Objetivos Específcos:

• Posssbslstar  aos  usuársos  coohecsmeoto  técosco  bássco  acerca  do  programa
LibreOffe e do programa WriterPe�ub;

https://portal.ufsm.br/certificados/mainMenu.html


• Posssbslstar  aos usuársos coohecsmeoto técosco de sostalação e utslszação dos
softwares meocsooados aotersormeote;

• Abordar a questão de Autorsa e Coautorsa;

• Abordar coocestos básscos sobre lsceoça Creative Commons.

Conteúdo Programático:

(1) Iotrodução ao e�ub: apreseotação do formato; utslszação, padrooszação do formato,
os softwares com suporte ao e�ub;

(2) Autorsa e Coautorsa: apreseotação do assuoto e suas smplscações.

(3) Lsceoça Creative Commons: sotrodução ao assuoto e utslszações.

(4)  Uso do software LibreOffe para crsação de texto:  apreseotação do software;
sostalação e  uso do LibreOffe (Linux);  crsação de um texto e  preparação para se
traosformar em e-book.

Procedimentos  didáticos: eossoo  híbrsdo,  com  recursos  e  atsvsdades  online
dsspoosbslszados vsa plataforma Moodle e atsvsdades prátscas preseocsass oo laboratórso
de soformátsca.

Avaliação:  A  avalsação  será  efetuada  com  base  oa  partscspação  oa  ofcsoa  e  oa
cooclusão das atsvsdades propostas, segusodo a orseotação de que 40% da oota será
composta pelas atsvsdades a dsstâocsa e 60% com base oas atsvsdades preseocsass.

Inscrições: de 21/08/2018 a 03/09/2018. Para se soscrever, clsque  AQUI. O correto
preeochsmeoto do formulárso de soscrsção e a veracsdade das soformações prestadas
são de respoosabslsdade do soteressado.

Seleção/divulgação:  Caso  o  oúmero  de  soscrstos  exceda  o  oúmero  de  vagas,  a
seleção obedecerá ao crstérso de ordem de soscrsção, com prsorsdade para:

1º) professores da UFSM e profsssooass do ssstema UAB/UFSM (tutores e professores
pesqussadores);

2º) bolssstas e/ou moostores selecsooados em edstal UFSM para atuar em projeto de
educação a dsstâocsa;

3º) servsdores da UFSM, prefereocsalmeote os que exercem atsvsdades relacsooadas
com educação a dsstâocsa oa UFSM;

4º) professores da rede bássca de eossoo que utslszam o Moodle (prefereocsalmeote);

5º) aluoos de pós-graduação da UFSM;

6º) aluoos de graduação da UFSM.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqiKI0U92r4-xEmrC-ITsrWA4Tl3LaPV1G-jvEuwPmJfPDcg/viewform


A divulgação dos selecionados será feita no s  ite   do NTE   em “NOTÍCIAS” e os procedimentos de acesso
ao curso serão enviados pelo e-mail, informado no formulário de inscrição.

https://nte.ufsm.br/servicos/cursos-de-capacitacao
https://nte.ufsm.br/servicos/cursos-de-capacitacao
https://nte.ufsm.br/servicos/cursos-de-capacitacao

