
MAPAS MENTAIS E MAPAS CONCEITUAIS

Ministrantes:  Elena  Maria  Mallmann  (responsável)  e  Mara  Denize  Mazzardo

(colaboradora).

Público-alvo: profissionais que atuam na EaD UFSM, professores e estudantes da UFSM

e profissionais que realizam atividades mediadas por tecnologia educacional na UFSM. 

Número de vagas: 30 vagas

Carga horária: 60h (56h a distância e 2 encontros presenciais de 2h 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 14/10/2019 a 09/12/2019.

Datas previstas para os encontros presenciais: 07/11/2019 e 21/11/2019, das 14h 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: Mapas mentais e mapas e redes conceituais na elaboração de material didático,

de atividades de estudo e de produção científica.



Objetivo Geral: capacitar educadores e estudantes para elaboração de material didático

e produção científica com a utilização de softwares de criação de mapas mentais e mapas

e redes conceituais.

Objetivos Específicos: 

 Compreender  os  conceitos  e  princípios  dos  mapas  mentais,  redes  e  mapas

conceituais;

 Conhecer as teorias do ensino-aprendizagem que fundamentam a elaboração de

mapas mentais, redes e mapas conceituais;

 Explorar softwares de produção de mapas mentais, redes e mapas conceituais;

 Integrar recursos gráficos na elaboração de materiais didáticos, na realização de

atividades  de  estudo  e  na  produção  científica  (TCC,  artigos,  relatórios,

monografias, teses e dissertações);

 Adotar licenças abertas e compartilhar mapas mentais, redes e mapas conceituais

com licenças abertas.

Conteúdo Programático:

Unidade  1  –  Conceitos  e  princípios  dos  mapas  mentais,  redes  conceituais  e  mapas

conceituais.

Unidade 2 – Teoria da Aprendizagem Significativa e Transposição Didática.

Unidade 3 – Softwares Cmap Tools e View Your Mind para produção de mapas mentais,

redes e mapas conceituais.

Unidade  4  –  Mapas  mentais,  redes  e  mapas  conceituais  como  recursos  gráficos  na

elaboração  de  materiais  didáticos,  realização  de  atividades  de  estudo  e  produção

científica.

Unidade 5 – Licenças abertas Creative Commons em mapas mentais, redes conceituais e

mapas conceituais.



Metodologia: o curso será mediado pelo AVEA Moodle, com a integração de recursos,

atividades  e  materiais  didáticos  hipermidiáticos,  videoaulas  e  resolução  de  atividades

individuais e colaborativas. Criação de mapas mentais, redes e mapas mentais, utilizando

os softwares Cmap Tools e View Your Mind.

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 de 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  23/9/2019 a 08/10/2019.  Para se inscrever, clique  AQUI e

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) professores da UAB/UFSM;

2º) tutores em atividade selecionados em edital UAB/UFSM;

3º) professores da UFSM;

4º) estudantes de pós-graduação da UFSM;

5º) bolsistas de iniciação científica e/ou iniciação à docência;

6º) profissionais que realizam atividades mediadas por tecnologia na UFSM;

7º) estudantes de graduação da UFSM.

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

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScedDmLC5HYHqLCq2wzOEbU-nETFrzLeHdO0mHGjzNE5qZA0Q/viewform
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://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


informado no formulário de inscrição. Orientamos verificar a caixa de spam ou cadastrar o

e-mail equipecapacitacao@cead.ufsm.br. 

Atenção: 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, sem aviso

prévio, e um suplente será chamado para o preenchimento da vaga.

mailto:equipecapacitacao@cead.ufsm.br

