
CAPACITAÇÃO PARA INSTRUTORES DE CURSOS A DISTÂNCIA

Ministrantes: Elieser Xisto da Silva Schmitz e Everton Weber Bocca

Público-alvo: servidores docentes e técnico-administrativos em educação que tenham interesse
em atuar como instrutores em cursos promovidos pela PROGEP na modalidade a distância.

Número de vagas: 30

Carga horária:  33h (24h a distância e 3 encontros presenciais de 3h cada um no Núcleo de
Tecnologia Educacional da UFSM, prédio 14).

Período de realização do curso: de 23/04/2019 a 24/05/2019.

Datas previstas para os encontros presenciais: 30/04/2019, 07/05/2019 e 14/05/2019, das 14h
às 17h. As datas dos encontros presenciais podem sofrer alterações a critério dos professores ou
da administração, porém são únicas, de modo que não cabe recurso (atestado ou assemelhados)
para justificar a ausência, por isso, avalie suas reais condições de participação antes de efetuar a
inscrição.

Objetivo Geral: Adquirir fluência na organização e planejamento de disciplina/curso no Ambiente
Virtual de Ensino-Aprendizagem (AVEA) Moodle UFSM.

Objetivos Específicos:

a) Planejar e configurar a disciplina no Moodle para o desenvolvimento e apresentação de

conteúdos, em uma disciplina/curso;

b) Apropriar-se das ferramentas de edição da disciplina no Moodle e de comunicação e de

interação com os alunos;

c) Apropriar-se da utilização dos principais recursos do Moodle necessários à produção de

material didático;

d) Apropriar-se das normas de referenciamento de autoria e de licenças abertas (Creative

Commons) na produção de material didático no Moodle;

e) Apropriar-se da utilização das principais atividades de acompanhamento e de avaliação da

aprendizagem no Moodle;

f) Organizar, monitorar e avaliar as atividades desenvolvidos no Moodle (Livro de Notas).

Conteúdo Programático

Módulo 1 – Introdução ao Moodle e ao Moodle UFSM, Planejamento e configurações básicas da
disciplina no Moodle e Ferramentas de edição e de comunicação do AVEA.

Módulo  2  –  Recursos educacionais  do Moodle  para elaboração de conteúdo,  Referências  de
autoria e de fonte no desenvolvimento de materiais didáticos e Licenças Creative Commons.



Módulo 3 –  Atividades de estudo e de avaliação no AVEA Moodle: questionário, Wiki, OU Wiki,
Fórum, Lição e Tarefa.

Módulo  4  –  Avaliação  no  AVEA Moodle:  configuração  do  livro  de  notas,  categorização  das
atividades avaliativas. Simulação de avaliação prática no AVEA Moodle.

Estratégia de ensino: As aulas a distância serão realizadas na Plataforma Moodle Capacitação
da  UFSM  -  https://ead05.proj.ufsm.br/login/index.php.  Nas  aulas  a  distância  serão  utilizados
recursos  audiovisuais  e  hipertextos.  Nas  aulas  presenciais  serão  utilizados  recursos
computacionais  e  Internet,  em  laboratório  de  informática,  na  apresentação  teórica  e  nos
procedimentos práticos.

Avaliação:  A avaliação será efetuada com base na participação e na conclusão das atividades
avaliativas propostas a distância e presencialmente, sendo necessária a obtenção de nota final
igual ou superior a 7,0 para aprovação e certificação.

Os participantes, ao término do curso/módulos, deverão realizar a avaliação de reação, por meio
de instrumento proposto pela Coordenadoria de Ingresso, Mobilidade e Desenvolvimento.

Certificação:  O certificado será fornecido pela PROGEP aos participantes que cumprirem os
critérios de certificação e atenderem os objetivos propostos, podendo ser emitido no  Portal de
Capacitação, no link “Meus Cursos”.

Inscrições: de 10/04/2019 às 15h de 18/04/2019. Para se inscrever, clique AQUI.

Seleção/divulgação:  Caso  o  número  de  inscritos  exceda  o  número  de  vagas,  a  seleção
obedecerá o critério de ordem de inscrição, com prioridade para servidores que já atuaram como
instrutores da PROGEP.

O processo seletivo será realizado pela PROGEP e os procedimentos de acesso ao curso serão
enviados para o e-mail informado no formulário de inscrição.

https://portal.ufsm.br/capacitacao/inscricao/inscricoesAbertas.html
https://portal.ufsm.br/capacitacao/index.html
https://portal.ufsm.br/capacitacao/index.html
https://ead05.proj.ufsm.br/login/index.php

