Moodle para Professores e Equipes de Apoio
Descrição e Programa

Moodle para Professores e Equipes de Apoio (MOOD-PROF)
Entenda as peculiaridades da EAD e aprenda a utilizar o Moodle

Objetivo Geral
Os participantes terão uma visão sobre as peculiaridades da EAD e serão capacitados a utilizar a
ferramenta Moodle na montagem e gestão de seus cursos a distância ou semi-presenciais.

O Moodle
Moodle é uma ferramenta para autoria e gestão de cursos a distância. É um software livre,
gratuito, que já possui um excelente grau de amadurecimento e está traduzido para o
português. É usada em cerca de 2.900 projetos educacionais em 112 países, e quase 80 projetos
educacionais no Brasil (universidades e cursos), incluindo grandes universidades públicas e
particulares e projetos corporativos.
O Moodle possui funcionalidades equiparadas a qualquer ferramenta comercial de gestão de
cursos a distância, e em alguns casos, até mais funcionalidades.
Além disso, o Moodle tem uma ferramenta de autoria própria já embutida, ou seja, você pode
montar seus próprios conteúdos educacionais, suas avaliações, tarefas e outros materiais por
meio de uma interface simples e amigável. É, ainda, compatível com o padrão SCORM adotado
para educação a distância.

Público-Alvo do curso
•
•
•
•

Professores
Responsáveis pelas áreas de treinamento e desenvolvimento de empresas, escolas e
organizações públicas
Equipes de apoio a atividades pedagógicas mediadas por computador
Demais profissionais de EAD e Tecnologia Educacional e interessados que gostariam de
utilizar ou experimentar o Moodle para disponibilizar cursos a distância ou para
complemento a aulas ou cursos presenciais / semipresenciais.
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Metodologia
Será formada uma comunidade virtual de aprendizagem com constante participação da
instrutoria, que ensinará como utilizar o moodle e mediará todo processo pedagógico,
auxiliando os alunos na criação de seus cursos experimentais no laboratório disponibilizado
durante o curso.
Serão disponibilizados textos, exemplos, interações visuais, exercícios, fóruns de interação e
discussão, chats e laboratório de experiências.

Dedicação
Estimada em 5 horas semanais (varia de aluno para aluno) ao longo de 2 meses.

Pré-Requisitos
Para fazer o curso é necessário:
•
•
•

•
•

Possuir acesso a Internet e saber navegar na web;
Possuir e utilizar e-mail;
Ter conhecimentos básicos sobre windows (nível de usuário) ou outro sistema
operacional, e de operações simples como download de arquivos, upload de arquivos,
salvar arquivos, uso de formulários web, etc.
Características pessoais: ter autodisciplina, motivação e responsabilidade, qualidades
essenciais para realizar cursos a distância.
Ter instalado em seu micro: navegador web (internet explorer, mozilla, etc), plugin para
exibição de animações em flash, Adobe Acrobat Reader.

Certificado
Trata-se de um curso livre ministrado por consultora, portanto o certificado é assinado por
pessoa física.
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Instrutora
Sonia Pestana é formada em Comunicação Social e Administração de Empresas pela Universidade
Federal Fluminense (RJ), e Pós-Graduada em gestão de Educação a Distância pela Universidade
Federal de Juiz de Fora (MG).
Desde 2003 participa ativamente da comunidade Moodle. É responsável pela tradução,
adaptação e complementação do “Moodle Features Demo” para a versão português do Brasil,
que é conhecida como “Guia de Funcionalidades Moodle”, disponível em Moodle.org.

Programa
Abaixo são elencados todos os assuntos ensinados no curso. A estruturação dos assuntos, no
entanto, poderá ser diferente da disposta abaixo.
Educação a Distância e suas Peculiaridades
Introdução
Cenário atual
Especificidades da EAD
Papéis em EAD (alunos, professores, designer instrucional, etc.)
Conhecendo o Moodle e Configurando o Ambiente do Curso
A ferramenta Moodle
Cursos e Categorias
Modo Edição
Configuração do ambiente inicial do curso (códigos de acesso, formato de cursos, modo
de inscrição, demais variáveis de configuração do curso.)
Edição de Sumário
Edição de Perfil
Edição de blocos do curso
Designando Tutores
Arquivos do curso
Criando estrutura organizada de pastas do curso
Envio de arquivos no curso
Adicionando conteúdos ao curso
Conhecendo materiais e atividades no Moodle
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Definição, indicações e como criar os materiais:
•

Rótulos

•

Páginas de Texto

•

Páginas Web

•

Links para arquivos ou páginas web

•

Diretórios de arquivos

Definição, indicações e como criar e configurar as atividades:
•

Fóruns

•

Chats

•

Tarefas

•

Questionários

•

Lições

•

Glossários

•

Enquetes

•

Wikis

•

Oficinas / Workshops

•

Inserindo arquivos SCORM

•

Pesquisas de Opinião

Adicionando e Gerenciando Participantes
Inscrevendo alunos
Gerenciando alunos
Grupos
Monitorando participação dos alunos (acompanhamento das atividades, logs, etc)
Interagindo com o curso (mensagens, fóruns, chats, feedbacks, etc.)
Avaliando o curso
Avaliando os Alunos
Avaliando os alunos
Atribuindo notas
Atribuindo feedbacks
Download de notas
Notas de SCORMs
Logs de acessos
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Gerenciando o Curso
Mediação no curso
Princípios da tutoria
Backups e Restauração de Cursos
PRÁTICA MOODLE
Toda etapa de aprendizado terá parte prática em laboratório Moodle de livre acesso dos
participantes, sob orientação da instrutora.

Para inscrever-se, acesse o site www.cibereduc.com, opção CURSOS.

Cibereduc Cursos – INSCRIÇÕES no site www.cibereduc.com
 Sonia Pestana – Todos os direitos reservados

