
Produção de Material Didático no AVEA Moodle para Docentes

Ministrante: Cláudia Smaniotto Barin

Público-alvo: Professores da UFSM que queiram mediar suas práticas no Moodle. 

Número de vagas: 25

Carga horária: 60h (54h  a distância e  2 encontros presenciais de  3h  cada –  um no início e
outro no final do curso, no Núcleo de Tecnologia Educacional da UFSM, prédio 14).

Início: 20/04/2015

Término: 20/06/2015

Datas previstas para o encontro presencial:  23/04/2015   (das  15h e  30min às  19h)  e
13/06/2015 (das 8h e 30min às 12h). Para fins de Certificação, o cursista deverá participar
em  pelo  menos  um  dos  encontros  presenciais,  nos  dias  indicados.  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 nos dois  encontros presenciais,  por isso,  avalie  suas reais  condições antes de
efetuar a inscrição.

Ementa: Criação  de  Disciplina  no  AVEA  Moodle.  Produção  de  Recursos  Educacionais
hipermídia. Estruturação de Atividades de Estudo. 

Objetivo  Geral: Adquirir  fluência  na produção de material  didático  no Ambiente  Virtual  de
Ensino-Aprendizagem (AVEA) Moodle.

Objetivos  Específicos: Formatar  a  disciplina  em  tópicos  ou  semanas;  verificar  e  enviar
mensagens; monitorar o estudante no Moodle;  Produzir Recursos Educacionais e Atividades
de Estudo. Desenvolver material didático hipermídia.

Conteúdo Programático:

Tópico  1  –  Apresentação  do  Moodle  (configuração  da  disciplina,  envio  de  mensagens,
visualização de participantes)

Tópico  2 –  Orientações quanto a criação da disciplina no Moodle (orientações pedagógicas
quanto ao leiaute, número de páginas do material didático, uso de imagens e transposição
didática)

Tópico  3 –  Produção de Recursos Educacionais (página, rótulos, livro, inserção de conteúdo
multimídia, produção de tirinhas, produção de narrativas sonoras e visuais) .

Tópico  4 –  Estruturação  de Atividades  de Estudo  (Questionários,  fórum,  blogs,  wiki,  lição,
webquest e tarefas)

Metodologia: Método de ensino sócio-individualizado com vídeo-aulas, hipermídia e resolução
de atividades.



Avaliação: Os cursistas serão avaliados de acordo com o desempenho obtido nas atividades
propostas,  sendo  necessária  a  participação  em,  pelo  menos,  um encontro  presencial  para
certificação.

Inscrições: de  30/03/2015  a  16/04/2015.  Para  se  inscrever,  clique  aqui e  preencha  o
formulário de inscrição.

Seleção:  Caso haja mais de  25 inscritos, a seleção obedecerá o seguinte critério: ordem de
inscrição,  com  prioridade  para  professores-pesquisadores  UAB/UFSM.  A  divulgação  dos
selecionados  será  feita  no  Portal  do  NTE e  os  procedimentos  de  acesso  ao  curso  serão
enviados por e-mail aos selecionados.

https://docs.google.com/a/cead.ufsm.br/forms/d/18W-p7HGLc2Hssy_O7hX7RMwfds_VwZCZ8Hr2gKbhzLQ/viewform

