
CAPACITAÇÃO PARA TUTORES

Ministrantes: Elieser Xisto da Silva Schmitz e Mara Rúbia Roos Cureau.

Público-alvo: tutores selecionados em edital UAB/UFSM, professores da rede pública de

ensino, profissionais com pós-graduação (mestrado e doutorado).

Número de vagas: 30 vagas

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

de Tecnologia Educacional da UFSM, prédio 14, Laboratório 103).

Carga horária de estudo semanal: 10h

Pré-requisitos: conhecimentos básicos de informática.

Período de realização do curso: de 08/10/2019 a 08/12/2019.

Datas previstas para os encontros presenciais: dia 30/10/2019, das 13h às 16h, dias

09/11/2019 e 30/11/2019,  das 8h e 30min às 11h e 30min.  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: Tutoria no AVEA Moodle UFSM para Educação a Distância.

Objetivo Geral: adquirir fluência comunicativa e tecnológica no processo de tutoria em

disciplinas do Ambiente Virtual de Ensino-Aprendizagem (AVEA) Moodle.

Objetivos Específicos: 



 Apropriar-se das tecnologias de comunicação, de monitoramento, de edição e de

configuração de disciplinas do Moodle.

 Conhecer  as  competências  e  atribuições  dos  profissionais  na  modalidade  de

ensino em Educação a Distância.

Conteúdo Programático:

Módulo 1 – O sistema Universidade Aberta do Brasil – UAB; UAB na UFSM; papéis dos

profissionais UAB no Moodle; Atribuição dos Tutores e sua atuação no Moodle; Requisitos

para ser tutor.

Módulo  2  –  Conhecendo  o  Moodle  UFSM:  layout  de  uma  disciplina  no  Moodle;

procedimento  de  acesso;  configurações  básicas;  ferramentas  de  edição,  recursos  e

atividades, investigação de problemas de configuração da disciplina.

Módulo  3  –  Comunicação  no  AVEA Moodle;  procedimentos  de  comunicação;  regras

sociais de comportamento e de comunicação em rede – Netiqueta.

Módulo 4 – Monitoramento da disciplina e das atividades dos cursistas: relatórios e logs

de acesso da disciplina.

Módulo 5 – Simulação de tutoria em disciplina teste.

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  autoformativo,  online e  socioindividual  com  videoaulas,

hipermídia e resolução de atividades mediado pelo AVEA Moodle.

Avaliação: 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 dos encontros presencias previstos, bem como ser aprovado nas atividades

avaliativas  propostas.  Os  certificados  serão  disponibilizados  no  Portal  da  UFSM    d  e  

Certificados WEB.

Período  de  inscrições:  de  16/9/2019  a  03/10/2019.  Para  se  inscrever,  clique  AQUI

preencha o formulário de inscrição.

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) tutores selecionados em edital UAB/UFSM, em atuação e sem certificação de tutores;

2º)  tutores  selecionados  em  edital  UAB/UFSM,  não  atuantes  e  sem  certificação  de

tutores;

3º) tutores selecionados em edital UAB/UFSM, em atuação e com certificação de tutores;

4º) professores da rede pública de ensino em exercício;

5º) alunos de pós-graduação (mestrado ou doutorado) em instituição pública.

Importante: 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.  Caso  o  cursista  selecionado  não  acesse  o

ambiente do curso no prazo de 48 horas, a contar da data e horário do recebimento

da mensagem com as orientações de acesso, ele será desligado automaticamente

do curso e um suplente será chamado para o preenchimento da vaga.

https://portal.ufsm.br/certificados/mainMenu.html;jsessionid=1752fef3c53a2d6405e71b336735
https://www.ufsm.br/orgaos-suplementares/nte/cursos-de-capacitacao-do-nte/
https://www.ufsm.br/orgaos-suplementares/nte/cursos-de-capacitacao-do-nte/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBeDc92Bf1fK504wv0G57m_rLsVWFwc0kcmXm1B0GsnP1_YA/viewform
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

