
 

 

AVALIAÇÃO NO AVEA MOODLE UFSM 

 

 
Ministrantes: Elieser Xisto da Silva Schmitz; Mara Roos Cureau 

Público-alvo: Professores e técnicos administrativos em exercício na UFSM; professores da rede 

pública de ensino; alunos de pós-graduação (mestrado e doutorado). 

 

Número de vagas: 30 

 

Carga horária: 60h (51h a distância e 3 encontros presenciais de 3h cada um no Núcleo de 

Tecnologia Educacional da UFSM, prédio 14). 

 

Carga horária de estudo semanal: 10h 

Pré-requisitos: Conhecimentos básicos de configurações e de edição de disciplina no Moodle. 

Período de realização do curso: de 29/6/2019 a 07/8/2019. 

 

Datas previstas para os encontros presenciais: dia 06/7/2019, das 8h30min às 11h30min, dia 

20/7/2019, das 8h30min às 11h30min e dia 02/8/2019 das 13h às 16h. As datas dos encontros 

presenciais e cronograma podem sofrer alterações a critério do professor ou da administração e 

não cabe recurso (atestado ou assemelhados) para justificar ausência aos encontros presenciais, 

por isso, avalie suas reais condições de participação, antes de efetuar inscrição. 

 

Ementa: Acompanhamento de estudo e avaliação da aprendizagem no AVEA Moodle. 

Objetivo Geral: Adquirir fluência no processo de organização das atividades avaliativas do 

Ambiente Virtual de Ensino-Aprendizagem (AVEA) Moodle. 

Objetivos Específicos: Planejar e configurar atividades avaliativas no Moodle; apropriar-se das 

ferramentas de edição e de configuração do Livro de Notas e das atividades de acompanhamento 

e de avaliação da aprendizagem. 

 



 

 

 

Conteúdo Programático: 

Módulo 1 – Sistema de avaliação no AVEA Moodle UFSM, para cursos de Graduação e de Pós-

Graduação. 

Módulo 2 – Avaliação no Moodle: Configuração do Livro de Notas para categorização de atividades 

avaliativas. 

Módulo 3 – Planejamento de atividades de estudo e de avaliação: configurações da atividade 

questionário e elaboração de questões aplicadas no Moodle. 

Módulo 4 – Planejamento de atividades de estudo e de avaliação: configurações das atividades Wiki 

e OU Wiki – diferenças e procedimento avaliativo. 

Módulo 6 – Planejamento de atividades de estudo e de avaliação: configurações das atividades 

Fórum, Tarefa e Lição – configurações e categorização ao livro de notas. 

Módulo 7 – Simulação de avaliação de atividades em disciplina. 

Módulo 8 – Relatórios de monitoramento de atividades e de notas. 

Metodologia: Abordagem da sala de aula invertida, com atividades de estudo pré-classe e 

atividades práticas em sala de aula, desenvolvidas em uma disciplina de teste do cursista. Método 

de ensino autoinstrucional online e socioindividual com videoaulas, hipermídia e resolução de 

atividades. 

Avaliação: Para certificação, os cursistas serão avaliados de acordo com o desempenho obtido 

nas atividades a distância e nas atividades presenciais, sendo necessário obter nota final igual ou 

superior a 7,0 para aprovação. 

Certificação: Para fins de Certificação, o cursista deverá participar em, pelo menos, um 

encontro presencial previsto, bem como realizar as atividades avaliativas propostas. Os 

certificados serão disponibilizados no Portal da UFSM de Certificados WEB. 

Período de inscrições: de 06/6/2019 a 26/6/2019. Para se inscrever, clique AQUI e preencha o 

formulário de inscrição. 

https://portal.ufsm.br/certificados/mainMenu.html;jsessionid=1752fef3c53a2d6405e71b336735
https://portal.ufsm.br/certificados/mainMenu.html;jsessionid=1752fef3c53a2d6405e71b336735
https://portal.ufsm.br/certificados/mainMenu.html;jsessionid=1752fef3c53a2d6405e71b336735
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScavKEu1cAZQukcRXl96IydFwyFfu9_fxrs-EUeeBjIW8JZYQ/viewform


 

 

Seleção/divulgação: Caso o número de inscritos exceda o número de vagas, a seleção obedecerá 

o critério de ordem de inscrição, com prioridade para: 

 

1º) professores da UFSM em exercício; 

 

2º) técnicos administrativos da UFSM em exercício; 

 

3º) professores da rede pública de ensino em exercício; 

 

4º) alunos de pós-graduação. 

  

A divulgação dos selecionados será feita no site do NTE em “Notícias da Capacitação” e os 

procedimentos de acesso ao curso serão enviados para o e-mail informado no formulário de 

inscrição. 

https://www.ufsm.br/orgaos-suplementares/nte/cursos-de-capacitacao-do-nte/
https://www.ufsm.br/orgaos-suplementares/nte/cursos-de-capacitacao-do-nte/

