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Apresentação
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Prezado coordenador,

A CIPEAD (Coordenadoria de Integração de Políticas de Educação a Distância) tem como objetivo
fomentar o envolvimento da comunidade acadêmica nas distintas modalidades de EaD, buscando
ser referência para o planejamento, produção e consecução de projetos que envolvem essas moda-
lidades por meio de apoio especializado e mediante a articulação continua com todos os setores da
UFPR.

Nesse ínterim, vale destacar que, na UFPR, a EaD tem uma trajetória já consolidada. Em 2000, a
portaria do CES 235/2000 autorizou a oferta de cursos de graduação e profissionalizantes na
modalidade EaD. Desde então, em parceria com o programa UAB – Universidade Aberta do Brasil
– são ofertados cursos de graduação, especialização e aperfeiçoamento.

Em 2017, acompanhando o fluxo de reformas curriculares trazido pela resolução do CNE 02/15,
a CIPEAD lançou o projetoUFPR HÍBRIDA com o objetivo de consolidar, por meio de distintas estra-
tégias, o apoio aos cursos presenciais para implementação do ensino híbrido. Trata-se de uma
iniciativa que se ampara em um cenário de uso intenso de tecnologias que, entende-se, podem
fortalecer e consolidar metodologias de ensino ativas.

Além de apresentar informações sobre as questões burocráticas e institucionais que permeiam a
implantação da educação híbrida, a CIPEAD também busca oferecer cursos de capacitação para a
comunidade acadêmica, buscando, assim, auxiliar no uso do ambiente virtual de aprendizagem da
UFPR – o AVA.

Nesse contexto, o sistema UAB funciona como um dos principais agentes catalizadores dessa
iniciativa, pois possibilita o fortalecimento das estruturas internas relativas à EaD, promovendo a
formação e o uso de tecnologias educacionais e metodologias ativas nos mais diversos espaços da
comunidade acadêmica.

Por essa razão, ao apresentar esse manual de produção demateriais didáticos, a CIPEAD não está
cumprindo apenas um papel burocrático, mas abrindo um espaço formativo para ampliação e
fortalecimento do debate acerca dos processos de ensino-aprendizagem que envolvem, diretamen-
te, o uso das TDCIs.

Dessa forma, convidamos todos os atores envolvidos nesse processo a assumirem o protagonismo
de constituir e balizar, dentro de seus respectivos Setores / Núcleos de Tecnologias Educacionais /
Cursos, a importante tarefa de pensar e produzir materiais didáticos para a EaD que correspondam
às expectativas dessa modalidade de ensino-aprendizagem.

A Coordenação, a EquipeMultidisciplinar UAB, a Unidade Pedagógica e o Laboratório de Design
Educacional são parceiros nessa empreitada. Então, contem sempre com o apoio da CIPEAD!

Prof.ª Dr.ª Maria Josele Bucco Coelho
COORDENADORA DA CIPEAD



1. ESTRUTURA DO AVA MOODLE: CURSOS UAB

Os cursos da Universidade Federal do Paraná (UFPR) ofertados em parceria com a
Universidade Aberta do Brasil (UAB) possuem uma estrutura específica a fim de proporcionar aos
estudantes uma organização visual, identitária e espacial no Ambiente Virtual de Aprendizagem
(AVA) Moodle que evite estranhamentos, insegurança, desconfortos e possível desorientação
durante o processo de ensino-aprendizagem mediado pelas tecnologias. Com essa estrutura
visa-se que o estudante possa desfrutar de uma vivência formativa virtual com qualidade.
Ao fazer login na UFPR Virtual https://ava.ufpr.br/login/index.php, o(a) estudante acessará

uma área com seus “Cursos”.

Ao entrar em um curso que seja ofertado em parceria com a UAB, o estudante encontrará uma
tela com os seguintes ícones:

Estrutura do AVA Moodle: Cursos UAB

1
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INICIAL PERÍODOSAVALIAÇÃO
DO CURSO

SECRETARIA
ON-LINE

https://ava.ufpr.br/login/index.php


INICIAL

Cada um desses ícones possui uma estrutura fixa, composta por materiais específicos, e
cumpre com um objetivo na organização macro do AVA. Para a produção do material desses
espaços, será necessário preencher templates e entregá-los via Formulário. Todos os Formulários
estão disponíveis no site da CIPEAD-UAB:
http://www.cipead.ufpr.br/portal1/index.php/uab/formularios-e-templates/.

Vejamos cada um dos ícones e sua estrutura:

INICIAL
Este espaço configura-se como um ambiente de acolhimento em que o estudante recebe

as boas-vindas da Coordenação e tem acesso às principais informações do seu curso. Os
templates com o material para este espaço será entregue via “Formulário 1 – COORDENAÇÃO”

Para este espaço, será necessária a produção dos seguintes materiais:

• Boas Vindas
Breve mensagem de acolhimento do Coordenador de Curso.

[Template Apresentação Coordenador e Boas-Vindas Curso]

1.1 - Como é?

1.2 - O que produzir?

(texto dando as boas vindas e com breve apresentação ao Curso, indicar a
navegação nos ícones, visitando Ambiente Virtual de Aprendizagem )
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Guia do Curso

Mapa do Curso

PPC do Curso

Vídeo Apresentação do Curso

Boas-Vindas ao Curso

http://www.cipead.ufpr.br/portal1/index.php/uab/formularios-e-templates/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFX7q5Yc0HdDEJQVrF5uA4qMQCnwte5Kg6pOJytMzSPxuzyg/viewform
http://www.cipead.ufpr.br/portal1/index.php/uab/formularios-e-templates/


• Guia do Curso
E-book com informações essenciais sobre o curso

[Template Guia do Curso]

• Mapa do Curso
Um mapa do percurso formativo a ser realizado no Curso. Dados fundamentais em
uma única tela.

[Template Mapa do Curso]

• PPC do Curso (completo)
Projeto Pedagógico do Curso completo.

[Arquivo Externo fornecido pela Coordenação do Curso, juntamente com a Portaria dos Docentes
de Elaboração do PPC]

• Vídeo de Boas-Vindas do Coordenador (com legenda)
Vídeo de boas-vindas e orientações iniciais.

[Template Roteiro de Vídeo Boas-Vindas]

(vídeo gravado pelo(a) Coordenador(a) dando boas-vindas, apresentando
de modo geral o percurso formativo e orientando à navegação pelo AVA)

(Extrair do PPC informações sobre as etapas formativas do curso bem como
assiduidade, critérios de avaliação etc. e apresentá-las de forma direta e objetiva)

(Organograma com o percurso formativo proposto Curso)

SECRETARIA ON-LINE
Este espaço configura-se como um ambiente de comunicação em que o estudante tem a

possibilidade de entrar em contato com a Secretaria On-line do Curso.
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Painel de Notícias

Hora do Café: interação e bate-papo

Mensagem ao Coordenador

Breve texto sobre a Secretaria

SECRETARIA
ON-LINE

1.2 – O que produzir?
Para este espaço, não é necessária a produção de nenhum material à parte. O Ambiente

Virtual já virá com essa organização.

AVALIAÇÃO DO CURSO
Este espaço configura-se como um ambiente de reflexão em que o estudante avalia o

percurso formativo realizado ao longo do curso e responde a questionário avaliativo. Os templates
com o material para este espaço será entregue via “Formulário 5 – AVALIAÇÃO”

• Painel de Notícias

Espaço reservado para publicação, por parte do Coordenador ou do Tutor, dos avisos
referentes ao andamento do curso, tais como: lembretes de datas, prazos e realização
de tarefas.

• Hora do café: interação e bate-papo
Espaço descontraído para interação entre os participantes do curso a fim de que
troquem ideias, comentários, recomendações culturais relacionados ao tema em estudo.

• Mensagem ao Coordenador
Espaço para troca de mensagem privada e individual com o Coordenador.
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1.1 – Como é?

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3iYKKrw_RKF2NnDc7MHCqC6Z02PTW8M86_y__jAOmbub8fw/viewform?usp=pp_url


Questionário Avaliação do Curso

Vídeo de Encerramento do Coordenador

1.2 – O que produzir?
Para este espaço, será necessária a produção dos seguintes materiais:

• Vídeo de Encerramento do Curso pelo Coordenador (com legenda)

Vídeo de encerramento e agradecimento. Indicação para resposta do Questionário de
Avaliação do Curso.

(vídeo gravado pelo Coordenador encerrando e agradecendo pela
participação)

[Template Roteiro Vídeo de Encerramento de Curso]

• Questionário de Avaliação do Curso
Questionário (Google) para avaliação do Curso – conteúdo e atores envolvidos.

(questionário elaborado pelo Coordenador do Curso com sua equipe a fim de
promover uma avaliação do curso)

[Template Questionário Avaliação do Curso]

1.1 – Como é?

PERÍODOS
Este espaço configura-se como um ambiente de estudo no qual o estudante encontra

os períodos referentes aos semestres letivos do Curso, conforme sua carga horária total. Ao
clicar em cada período/semestre, devem aparecer as disciplinas a serem cursadas, com a
seguinte organização:

DISCIPLINA

1.1 – Como é?

AVALIAÇÃO DO CURSO
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1.2 – O que produzir?
Para este espaço, será necessária a produção dos seguintes materiais:

• Apresentação
Espaço em que se deve constar um acolhimento ao estudante na disciplina e uma
apresentação breve do Professor Formador. Os templates com o material para este
espaço será entregue via “Formulário 4 – PROFESSOR FORMADOR”

• Apresentação do Professor Formador
Acolhimento (boas-vindas de início da disciplina) e um breve texto de apresentação
do Professor Formador.

(Texto curto de apresentação do Professor Formador – deve ser um texto leve)
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DISCIPLINA

Vídeo Apresentação
da Disciplina

Apresentação Prof.
Formador

Apresentação
da disciplina

Módulo

Lançamento
de Notas

Critério de Avaliação
de Rubrica

Atividade de
Sistematização

Objeto Digital de
Aprendizagem

E-book

A estrutura “Módulo
repete conforme a
divisão de cada
disciplina: Módulo I,
II, III...

Apresentação do Tutor
Tutoria e Mediação

Painel de Notícias

Hora do café: interação e bate-papo

Mensagem ao Tutor

Sala de Estudo:
leitura e reflexão

Mãos à Obra:
hora de praticar

[Template Apresentação do Professor Formador]

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJzttqZcW6069Ye5DrPNOVSP04kOzeb04sydSY4j3Sn-xhqA/viewform?usp=pp_url
http://www.cipead.ufpr.br/portal1/index.php/uab/formularios-e-templates/


• Vídeo de Apresentação da Disciplina pelo Professor Formador (com legenda)
Vídeo de Apresentação da Disciplina pelo Professor Formador.

(Texto curto de apresentação da Disciplina – deve ter um texto leve)

[Template Roteiro Vídeo Professor Formador]

• Módulo
Espaço em que constará o material de estudo e a atividade da disciplina. Os templates

com o material para este espaço será entregue via “Formulário 2 – DISCIPLINA”

• Sala de Estudo: leitura e reflexão
Espaço em que deve ser postado o material de estudo: e-book e um objeto digital de apren-

dizagem (ODA).

(Material a ser elaborado ou complementado conforme Coordenação do Curso)

[Template e-book (dividido por módulos)]

[Template Objeto Digital de Aprendizagem]

• Mãos à obra: hora de praticar!
Espaço para a realização da Atividade referente ao módulo em estudo e para a inserção dos
critérios de avaliação da atividade proposta.

(Material a ser elaborado ou complementado conforme Coordenação do Curso e
Professor Formador)

[Template Atividade de Sistematização]

[Template Rubrica]

• Lançamento de Notas
Espaço para lançamento das notas da(s) Atividade(s) referente(s) ao módulo pelo
Tutor.
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A acessibilidade virtual pensada pela Equipe Multidisciplinar fundamenta-se em um conceito
amplo de inserção social de forma a despertar a sensibilização ao outro – aluno, professor, tutor,
intérpretes, coordenadores, entre outros - em um contexto integrativo. Tais discussões ocorrem
semanalmente pela equipe que é composta pela Profª. Kelly Priscilla Lóddo Cezar, Profª. Ana
Carolina de Araújo Silva, Profª. Geovana Gentili Santos e o Prof. Celso Yoshikazu Ishida. Para
efetivação da proposta, contamos com os recursos implementados na plataforma Moodle, tais
como: tradução em libras, audiodescrição, entre outros plugins que são incorporados conforme
as necessidades apresentadas nas demandas dos cursos.

No pensar sobre acessibilidade, a equipe articula-se no sentido de se colocar na limitação
apresentada pelo requerente. Dessa forma, torna-se mais concreta a aplicação e a integração
com qualidade à acessibilidade no ambiente virtual de aprendizagem, bem como monitorar a
real efetivação dos instrumentos, recursos e/ou estratégias de sensibilização.

Os resultados dessa visão têm se demostrado efetiva e eficaz, uma vez que consideramos a
real necessidade do requerente independente da condição linear que se apresenta na área de
acessibilidade. Consideramos acessibilidade desde de a dificuldade digital que possa realizar em
contextos sociais desprovido de internet rápida, às limitações físicas e sociais. O retorno positivo
dessa proposta tem nos motivado a dar continuidade nas ações realizadas.

Acessibilidade

2
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3.1 ESTRUTURA E-BOOK

Parte 1: Introdução

<Momento em que se lança um conflito cognitivo. Pretende-se provocar/ instigar a
partir de imagens, vídeos curtos, charges, notícia, situação-problema, relato real etc. que
introduzam o tema do módulo. Obs.: estar atento aos direitos autorais e às devidas
referências/fonte.>

Parte 2: Desenvolvimento

<Conteúdo teórico a ser estudado estruturado em tópicos e subtópicos, com uso de
ícones de informação que facilitem e dinamizem o texto. A linguagem deve ser dialógica e
objetiva, em que os conceitos a serem discutidos e assimilados se relacionem. Para a
inserção de ícones de informação, destacar no texto, conforme exemplo:

<inserir ícone “Assista”>
Documentário “XXXX”: <www.xxxxxx.com.br>

Possíveis ícones de informação para inserção ao longo do texto teórico (e-book):

Intenção Ícone Descrição

Destaque

Reflexão

Informação
Complementar

Atenção

Reflita

Saiba Mais

Glossário

Destaque para algum aspecto ou ponto do
texto principal.

Provocação para que o leitor se sinta instigado
a refletir de um outro prisma o tema em estudo.

Informações complementares ou curiosidades
a respeito do tema em estudo.

Esclarecimento de termos e conceitos.

Proposição de Sequência Didática – Material
Teórico

3
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Pesquisa Pesquise

Indicação de vídeos explicativos, entrevistas,
palestras, que aprofundem o tema em discussão.

Comentários com alguma indicação
sobre como o tema estudado pode se
desdobrar em outros caminhos.

3.2 OBJETO DIGITAL DE APRENDIZAGEM (ODA)
Para a produção do Material Teórico de cada módulo de disciplina deve-se criar no mínimo

um Objeto Digital de Aprendizagem (ODA), ou seja, um recurso digital que cumpra com um
objetivo pedagógico, auxiliando no processo de aprendizagem, em especial, nos Ambientes
Virtuais de Aprendizagem (AVA). Para a CIPEAD, é possível solicitar apoio na elaboração dos
seguintes ODA:

VIDEOAULA

Assista

Parte 3: Conclusão

<Síntese do conteúdo e indicação de leituras complementares. Motivação para
sequência dos estudos no próximo módulo>

Parte 4: Referências

<Inserir as referências do módulo. Seguir norma ABNT>
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1.1 O que é?
A videoaula caracteriza-se por ser uma “uma modalidade de exposição de conteúdos de forma

sistematizada” (ARROIO; GIORDAN, 2006), ou seja, configura-se como um recurso audiovisual
em que o professor-conteudista/formador apresenta, problematiza e/ou discute um tema ou
conceito. Seu formato é variado, pode ser elaborada como: aula gravada em estúdio com apoio
de slides; debate, entrevista, roda de conversa etc. sempre dependendo do objetivo pedagógico a
ser atingido. Após gravação, a videoaula é disponibilizada no formato vídeo no AVA. Recomenda-
se que a videoaula tenha de 10 a 15 minutos de duração.

1.2 O que produzir?
Para a produção de uma videoaula, deve-se preencher o Template Roteiro Videoaula e para

sua elaboração devem-se considerar as seguintes ações:

E-AULA

estabelecer o tema ou conceito a ser tratado;

elencar os objetivos a serem atingidos;

definir o formato da videoaula;

escrever o roteiro de gravação (via Template Roteiro de Videoaula);

enviar roteiro via Formulário 2;

validar slide e agendar gravação;

validar videoaula;

postagem no AVA.

1

2

3

4

5

6

7

8
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VÍDEO

1.1 O que é?
O vídeo é um recurso audiovisual que “facilita o desejo de pesquisa nos(as) alunos(as), para

aprofundar o assunto do vídeo e do conteúdo programático” (ARROIO; GIORDAN, 2006). O
vídeo pode ser utilizado para resolução de exercícios, ou ainda, indicar o caminho a ser percorrido
ou fazer o fechamento do itinerário pedagógico feito pelo estudante no módulo. Recomenda-se
que o vídeo tenha cinco minutos máximos de duração.

1.1 O que é?
Aula ministrada pelo professor-formador em um polo ou em um estúdio com transmissão ao vivo.
Configura-se como uma atividade síncrona que pode ser gravada para posterior upload no AVA.

1.2 O que produzir?
Para a produção de uma E-aula, deve-se preencher o Template Roteiro E-aula e para sua elabo-

ração devem-se considerar as seguintes ações:

estabelecer o tema ou conceito a ser tratado;

elencar os objetivos a serem atingidos;

escrever o roteiro (via Template Roteiro E-aula);

enviar roteiro via Formulário 2;

validar slide.

1

2

3

4

5
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PODCAST

1.1 O que é?
O Podcast é um arquivo digital de áudio que permite complementar o material didático e os

demais recursos multimídias, com o objetivo de estabelecer um diálogo sobre determinado
tema. Pode ser de formato variado, como: entrevista, roda de conversa, palestra etc.

1.2 O que produzir?
Para a produção de um Podcast, deve-se preencher o Template Roteiro Podcast e para sua

elaboração devem-se considerar as seguintes ações:

estabelecer o tema ou conceito a ser tratado;

elencar os objetivos a serem atingidos;

escrever o roteiro da (via Template Roteiro Vídeo);

enviar roteiro via Formulário 2;

validar slide;

validar vídeo;

postagem no AVA.

1

2

3

4

5

6

7

1.2 O que produzir?
Para a produção de um Vídeo, deve-se preencher o Template Roteiro Vídeo e para sua elabora-
ção devem-se considerar as seguintes ações:
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INFOGRÁFICO

1.1 O que é?
O Infográfico transmite informações por meio da combinação de texto verbal e o uso de

imagens, desenhos e demais elementos visuais gráficos. Com o infográfico criam-se ilustrações
explicativas sobre determinado tema.

1.2 O que produzir?
Para a produção de um Infográfico, deve-se preencher o Template Roteiro Infográfico e para

sua elaboração devem-se considerar as seguintes ações:

estabelecer o tema ou conceito a ser tratado;

elencar os objetivos a serem atingidos;

escrever o roteiro da (via Template Podcast);

enviar roteiro via Formulário 2;

validar podcast;

postagem no AVA.
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estabelecer o tema ou conceito a ser tratado;

elencar os objetivos a serem atingidos;

escrever o roteiro (via Template Roteiro Infográfico);

enviar roteiro via Formulário 2;

validar infográfico;

postagem no AVA.
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1.1 O que é?
A Linha do Tempo é a descrição de eventos/fatos/personagens/ideias em função de sua ocorrên-
cia ao longo de um período. Em outras palavras, configura-se como uma forma gráfica linear de
representar uma sequência de eventos em ordem cronológica.

1.2 O que produzir?
Para a produção de uma Linha do Tempo, deve-se preencher o Template Roteiro Linha do

Tempo e para sua elaboração devem-se considerar as seguintes ações:

LINHA DO TEMPO

estabelecer o tema ou conceito a ser tratado;

elencar os objetivos a serem atingidos;

escrever o roteiro (via Template Linha do Tempo);

enviar roteiro via Formulário 2;

validar Linha do Tempo;

postagem no AVA.
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SecretariaEstadual
daEducação.

Criaçãoda
Universidade
AbertadoBrasil
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Universidade
VirtualdaRepública
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democratizaro
acessoàeducação

CriadooSistema
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expandiraofertade
cursoseprogramas
deeducação
superiornoBrasil.
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1.1 O que é?
OMapa Mental é uma representação em diagrama de associações livres de palavras/imagens

a partir de um tema. Trata-se de uma forma esquemática de organização do fluxo de pensamento
e que tem por objetivo traçar uma linha de raciocínio. Para isso, parte-se de uma ideia/termo
central e, a partir dela, associam-se outras secundárias. É importante lembrar que os mapas
mentais são “associacionistas, não se ocupam de relações entre conceitos, incluem coisas que
não são conceitos e não estão organizados hierarquicamente” (MOREIRA, 2010, p.11).

1.2 O que produzir?
Para a produção de um Mapa Mental, deve-se preencher o Template Roteiro Mapa Mental

e para sua elaboração devem-se considerar as seguintes ações:

estabelecer o tema ou conceito a ser tratado;

elencar os objetivos a serem atingidos;

escrever o roteiro da (via Template Mapa Mental);

enviar roteiro via Formulário 2;

validar Mapa Mental;

postagem no AVA.
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1.1 O que é?
OMapa Conceitual é uma representação em diagrama de conceitos interligados entre si por
meio de palavras-chave indicando a relação estabelecida entre eles. É importante lembrar que
os mapas conceituais “são diagramas de significados, de relações significativas; de hierarquias
conceituais, se for o caso” (MOREIRA, 2010, p.11).

1.2 O que produzir?
Para a produção de um Mapa Conceitual, deve-se preencher o Template Roteiro Mapa

Conceitual e para sua elaboração devem-se considerar as seguintes ações:

MAPA CONCEITUAL

estabelecer o conceitos-chaves e os secundários;

conectar os conceitos com linhas e palavras-chave;

elencas os objetivos a serem atingidos;

escrever o roteiro (via Template Roteiro Mapa Conceitual);

enviar roteiro via Formulário 2;

postagem no AVA.
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1.1 O que é?
Uma Ilustração é uma imagem utilizada para acompanhar, explicar, interpretar, sintetizar

acrescentar informação em um texto; ou, ainda, estar sozinha, mas sempre cumprindo uma função
comunicativa, transmitindo uma mensagem, uma informação.

1.2 O que produzir?
Para a produção de uma Ilustração, deve-se preencher o Template Roteiro Ilustração e para

sua elaboração devem-se considerar as seguintes ações:

estabelecer os elementos da ilustração;

descrever como os elementos devem aparecer;

elencar os objetivos comunicacionais da ilustração;

escrever o roteiro (via Template Roteiro de Ilustração);

enviar roteiro via Formulário 2;

validar ilustração;

postagem no AVA.
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1.1 O que é?
Imagem é um excelente recurso para dar materialidade visual a um determinado conteúdo, além
de dinamizar a leitura no jogo entre verbal e não-verbal. Além disso, a imagem contribui para dar
leveza na diagramação das páginas. Para auxiliar, sugerimos os seguintes bancos de imagem aberto:

Sempre que utilizar uma imagem, insira no documento a fonte, transcrevendo o link e data/hora de
acesso a fim de que os créditos sejam devidamente dados.

1.2 O que produzir?
Para a produção de uma Imagem, deve-se preencher o Template Roteiro Imagem e para sua
elaboração devem-se considerar as seguintes ações:

https://www.flaticon.com/

https://thenounproject.com/

https://pixabay.com/pt/

https://br.freepik.com/

https://elements.envato.com/

https://www.freeimages.com/

https://unsplash.com/

https://www.flickr.com/

https://www.pexels.com/
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1.1 O que é?
A Animação faz referência ao processo artístico manual ou computacional de criar a ilusão de

movimento contínuo, por meio de imagens, para mostrar ações que não podem ser vistas
normalmente (circulação sanguínea, correntes marítimas), mostrar fenômenos abstratos
(equações matemáticas) ou atuar como elemento de motivação (com o uso de agentes
pedagógicos e lúdicos). Recomenda-se que tenha dois minutos máximos de duração.

1.2 O que produzir?
Para a produção de uma Animação, deve-se preencher o Template Roteiro Animação e para

sua elaboração devem-se considerar as seguintes ações:

estabelecer os elementos da imagem;

descrever como os elementos devem estar na imagem;

elencar os objetivos da imagem;

escrever o roteiro (via Template Roteiro da Imagem);

enviar roteiro via Formulário 2;

validar imagem;

postagem no AVA.
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ANIMAÇÃO
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3.3 RECURSOS MOODLE
O Moodle possui diversas atividades e recursos disponíveis. É o uso correto das atividades e

dos recursos para que o curso se torne interativo e atrativo para o(a) aluno(a). Podendo, o
administrador, incluir mais através de plugins. São os recursos que fornecem meios para
disponibilizar informações para o(a) aluno(a), e as atividades disponibilizam meios interativos
para o(a) aluno(a), além de obter informações, ajudar no seu aprendizado e avaliações.

O AVA Moodle permite a inclusão de documentos digitais como recurso do tipo arquivo.
Existe a facilidade do professor arrastar e soltar os arquivos (documento word, imagem, som, …)
no Moodle e automaticamente criar o recurso para estar disponível para o(a) aluno(a). Estes
arquivos podem ser organizados em pastas, recurso no Moodle do tipo pasta. Pode-se criar
recurso do tipo livro interativo que facilmente permite a criação de páginas interativas em
formato de livro com índice das páginas separadas por capítulos. Pode-se incluir um link externo
como complemento para o(a) aluno(a). E tem o recurso de criação de rótulos para incluir textos
explicativos na página principal do curso. A seguir, citaremos algumas das atividades existentes
noMoodle da UFPR. Para cada atividade citaremos o que é, como o estudante interage e o que
o professor-conteudista precisa definir das configurações.

estabelecer o tema ou conceito a ser tratado;

elencar os objetivos a serem atingidos;

escrever o roteiro (via Template Roteiro de Animação);

enviar o roteiro via Formulário 2;

validar animação;

postagem no AVA.
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DIÁRIO

1.1 O que é?
O Diário é um recurso que permite ao estudante inserir informações do

andamento do seu trabalho, no formato de um diário de bordo ou de registro das
informações de um projeto, indicando os problemas inesperados e a evolução do
que estava planejado.
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O estudante inicia a anotação no diário digitando no campo “Anotação”. Ele pode modificar
quantas vezes desejar enquanto estiver dentro do prazo estabelecido para a realização da
atividade. O Diário não bloqueia automaticamente a edição e nem o tutor pode impedir edições
futuras; entretanto, combina-se que a correção será até a data estabelecida para a conclusão da
atividade.

1.2 Como produzir?
O(a) professor(a)-conteudista deve minimamente informar corretamente:
• Nome da Tarefa;
• Descrição (informações para o estudante para a realização do diário);
• Nota máxima;
• Condições para a Conclusão da atividade (opções: aluno marca manualmente ou

automaticamente quando: visualizar e/ou receber nota);
• Data para conclusão da atividade.
Dicas para se colocar na descrição:
• Indique sempre o dia;
• Coloque os comentários de um dia em uma linha;
• Seja breve;
• Se não trabalhou no dia, apenas justifique;
• Lembre-se de que o Moodle registra tudo o que você faz ou deixa de fazer no ambiente.

Mas esta é uma oportunidade para indicar o que foi feito fora do Ambiente Virtual de
Aprendizagem.
Obs: o Diário pode ser substituído por uma tarefa do tipo on-line. Indicamos a troca quando
existe a previsão de mais de uma correção por parte do tutor e/ou a necessidade de auditoria.

Como usar a ferramenta Diário?
http://video.rnp.br/portal/video.action?idItem=31760

Como inserir um comentário no Diário?
https://youtu.be/DYqHaVAT4nY?rel=0

GLOSSÁRIO

1.1 O que é?
O Glossário é um recurso que permite criar um dicionário com um conjunto de

conceitos e definições. Um conceito (chamado de “item” no Moodle) pode ser in-
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serido por um professor(a) ou aluno(a), podendo, ainda, indicar palavras-chaves relacionadas
e/ou anexar qualquer tipo de documento como uma figura. O curso pode ter um glossário
principal que pode importar conceitos de qualquer glossário secundário.

1.2 Como produzir?

O(a) professor(a)-conteudista deve minimamente informar corretamente:

• Nome da Tarefa;
• Descrição (descrição do glossário ou informações do que inserir);
• Glossário principal ou secundário;
• Opções para mudar o visual do glossário;
• Tipo de avaliação (média ou soma das avaliações, dentre outras opções);
• Intervalo de datas para a correção da atividade e data de conclusão da atividade;
• Condições para a Conclusão da atividade (opções: aluno marca manualmente ou automa-

ticamente quando: visualizar e/ou receber nota e/ou criar uma ou mais entradas).
• Data para conclusão da atividade.

Comportamento para a inserção dos conceitos (“itens”):

• Aprovação imediata para inclusão de novos itens ou aprovação prévia do(a) tutor(a) para
inclusão de novos itens;
• Permissão para inserir itens repetidos ou não;
• Permissão de comentários para cada item.

Como usar a ferramenta Glossário?
http://video.rnp.br/portal/video.action?idItem=31759

Como inserir um novo conceito no Glossário?
https://youtu.be/6uxh-Xax9EU?rel=0

TAREFA

1.1 O que é?
A principal característica do recurso Tarefa é a possibilidade de configurações

para comportamentos diferentes, podendo: a) permitir o envio de um texto em
documento digital elaborado num editor de sua preferência; b) habilitar um editor
on-line para o estudante digitar na própria atividade doMoodle; e c) ser um espaço
para o(a) tutor(a) inserir a nota de uma atividade (Tarefa off-line).
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Tarefa off-line
A tarefa off-line permite que o(a) professor(a) ou tutor(a) descreva as atividades a serem

realizadas em sala de aula, por exemplo, e, posteriormente, publicar no Moodle o resultado da
avaliação. Quando configurado com off-line, não há espaços para digitar um texto (como no
Diário), nem enviar um arquivo (como na tarefa de envio de arquivo único). Nesta tarefa off-line,
o(a) tutor(a) pode informar a nota e escrever um comentário sobre a atividade realizada
presencialmente ou no Ambiente Virtual de Aprendizagem.

1.2 Como produzir?

O(a) professor(a)-conteudista deve minimamente informar corretamente:

• Nome da Tarefa;
• Descrição (descrição do glossário ou informações do que inserir);
• Intervalos de data de envio da atividade;
• Permissão ou não de texto on-line (para o(a) aluno(a) digitar o texto dentro do próprio

Moodle). Indicar ou não o limite de palavras;
• Permissão ou não de envio de arquivo;
• Número máximo de arquivos que podem ser enviados;
• Tamanho máximo de envio de cada arquivo;
• Tipos de documentos aceitos (docx, xlsx, pdf, jpg, ...);
• Exigir que o(a) aluno(a) clique no botão enviar para definir que não haverá mais alterações;
• Exigir que o(a) aluno(a) aceite a declaração de não plágio para enviar a tarefa;
• Possibilidade de envio da tarefa em grupo;
• Nota máxima;
• Método de avaliação: a) simples (tutor(a) dá nota de acordo com os critérios definidos no

campo descrição); b) guia de avaliação (tutor(a) dá nota para cada critério de avaliação de acordo
com as orientações do professor-conteudista); e c) Rubrica (tutor(a) dá nota para cada critério de
avaliação de acordo com as orientações do professor-conteudista; os critérios de avaliação indicam
a nota que o(a) aluno(a) deve receber de acordo com o conteúdo);
• Condições para a Conclusão da atividade (opções: aluno marca manualmente ou automati-

camente quando: visualizar e/ou receber nota e/ou postar seu trabalho);
• Data para conclusão da atividade.

Obs: Ao contrário do Fórum, no recurso Tarefa, os demais participantes não podem visualizar
o envio de outro.

Como usar a ferramenta Tarefa?
http://video.rnp.br/portal/video.action?idItem=31758

Como enviar uma tarefa?
https://youtu.be/rFK624iy0Pw?rel=0
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WIKI

1.1 O que é?
O recurso Wiki permite que os(as) alunos(as) criem textos em páginas com hiperlinks utilizando

o navegador Web sem a necessidade de conhecimentos de programação. A Wiki é baseada no
conhecido site Wikipedia que propõe a criação colaborativa de uma enciclopédia multilíngue. No
Wiki é possível adicionar novas páginas e alterar o conteúdo formando páginas interativas. Para
cada nova página criada, acrescenta-se automaticamente um link na página ‘Mapa’ do Wiki. A
construção das páginas pode ser feita de modo colaborativo ou individual, conforme a escolha do
professor(a)-conteudista. Até o presente momento, o Wiki não pode ter nota atribuída. Geralmente,
o professor(a) associa uma Tarefa off-line para que o tutor inclua uma nota para as atividades
realizadas no Wiki pelos(as) alunos(as).

O(A) aluno(a) possui acesso ao editor da Wiki com várias opções de formatação. Neste editor, é
possível formatar a fonte e o parágrafo bem como inserir figuras, documentos, vídeos, som. A

Wiki permite a utilização da linguagem de marcação HTML (Hyper-Text Markup Language) caso
o(a) aluno(a), com conhecimentos de programação, deseje formatar a página sem o uso dos
botões.

1.2 Como produzir?

O(a) professor(a)-conteudista deve minimamente informar corretamente:

• Nome do Wiki;
• Descrição da Wiki. Dar orientações sobre o que inserir e a estrutura a ser seguida;

Modo Wiki. Tem duas opções: a) Wiki colaborativo, em que todos os usuários alteram o mesmo
conjunto de páginas. b) Wiki individual, cada usuário tem o seu Wiki;
• Formato. Possui três opções, mas aconselha-se o uso de HTML por ser a linguagem de marca-

ção mais utilizada no mundo e, também, possui suporte da equipe técnica da UFPR;
• Nome da primeira página;
• Condições para a Conclusão da atividade (opções: aluno marca manualmente ou automati-

camente quando visualizar a Wiki);
• Data para conclusão da atividade.

Como usar o wiki?
http://video.rnp.br/portal/video.action?idItem=31761

Como editar uma página do wiki?
https://youtu.be/nG9qnhxXYrA?rel=0
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LIÇÃO

1.1 O que é?
A Lição é uma maneira de passar o conteúdo para o(a) aluno(a) de forma interativa. É um

conjunto de páginas que o(a) aluno(a) deve visualizar, ler e responder até chegar à última página da
Lição. A cada página, é preciso clicar em 'Continuar' ou 'Enviar' para continuar para a próxima
página. Em cada uma delas pode conter texto, imagens, vídeos e/ou perguntas com informações e
conceitos que o(a) aluno(a) deva aprender. A Lição pode ser configurada como um exercício (não
aparece no livro de notas) ou como uma atividade que vale nota.

O(A) aluno(a) deve visualizar todas as páginas da Lição sempre avançando para a próxima
página. Existem páginas com perguntas e que esperam por uma resposta para continuação.
Respondendo corretamente o(a) aluno(a) pode avançar, caso responda incorretamente ele pode ser
direcionado para alguma página anterior. Neste caso, se a resposta for incorreta não é garantido os
pontos da pergunta. O objetivo é ler todas as informações das páginas, respondendo todas as
perguntas até receber a mensagem: "Você chegou ao fim desta lição".

1.2 Como produzir?

O(a) professor(a)-conteudista deve minimamente informar corretamente:

• Nome da Lição;
• Descrição da Lição;
• Intervalo de data e hora em que a atividade estará disponível;
• Indicação do limite de tempo para realização da Lição;
• Proteção ou não da Lição com senha;
• Alteração da aparência da Lição, tal como: mostrar o menu das páginas, barra de progresso,

pontuação corrente:
O menu aparece do lado direito e contém links para partes da Lição;
A barra de progresso aparece abaixo da página indicando o progresso do(a) aluno(a);
A pontuação corrente aparece em relação à nota do(a) aluno(a) até o momento (exemplo:

5/15).

• Parâmetros que alteram o comportamento da Lição:
permitir a revisão;
número máximo de tentativas para cada questão.

• Nota máxima da lição;
• Condições para a Conclusão da atividade (opções: aluno marca manualmente ou automa-

ticamente quando: visualizar e/ou receber nota e/ou chegar até o final e/ou realizar dentro do
tempo estipulado);
• Data para conclusão da atividade.
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QUESTIONÁRIO

1.1 O que é?
O Questionário permite criar um conjunto de perguntas sobre um determinado assunto. As

perguntas podem ser de vários tipos: múltipla escolha, associativa, verdadeiro ou falso, resposta
numérica, resposta curta, ensaio (pergunta subjetiva que requer correção manual), numéricas e
questões que combinam outros tipos e, em sua maioria, são corrigidas automaticamente.
Existem perguntas mais interativas como do tipo de arrastar e soltar texto, arrastar e soltar
imagem. Alguns tipos envolvem cálculos, que podem gerar perguntas diferentes variando os
seus valores a cada nova tentativa. Estes tipos são chamados de calculado, cálculo simples e
múltipla escolha calculada.

No Moodle, pode-se criar bancos de questões que são conjuntos de perguntas. Criando-se
um conjunto de perguntas do tipo resposta curta, existem perguntas associativas criadas a partir
da escolha aleatória de perguntas com resposta curta. Este tipo de pergunta é chamado de
Correspondência de resposta curta randômica.

Cada questionário pode ter um número limitado ou ilimitado de tentativas escolhido pelo(a)
professor(a). O número de tentativas é informado na primeira página do Questionário, caso
não for informado, o Questionário permanece ilimitado em tentativas. Uma tentativa começa
quando o(a) aluno(a) visualiza a primeira pergunta do questionário; por isso, caso tenha
número limitado de tentativas, aconselha-se o estudo prévio para responder o Questionário.

O Questionário pode também ter limite de tempo para sua realização. Irá aparecer na
primeira página a informação 'Duração máxima' se houver limite de tempo. O Questionário
pode valer nota ou não (valendo como exercício). Pode-se verificar no livro de notas se aparece
o Questionário e a nota máxima para a atividade.

1.2 Como produzir?

O(a) professor(a)-conteudista deve minimamente informar corretamente:

• Nome do questionário;
• Descrição (descrição da Tarefa ou orientações sobre o que inserir e a estrutura que deve ser

seguida);
• Intervalo de data e hora que a atividade estará disponível;
• Limite de tempo para realização do Questionário após início da tentativa do questionário

para responder todas as perguntas;
• Método de avaliação para calcular a nota final do questionário para o(a) aluno(a): nota da

tentativa mais alta, média das tentativas, nota da primeira tentativa, nota da última tentativa;
• Definição se ordem das perguntas será escolhida automaticamente (randômico);
• Opções de revisão da tentativa. Determinar quando os acertos/erros, as respostas, as notas

e os feedback serão mostrados para o(a) aluno(a).
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LABORATÓRIO DE AVALIAÇÃO

1.1 O que é?

• Condições para a Conclusão da atividade (opções: aluno marca manualmente ou automa-
ticamente quando: visualizar e/ou receber nota e/ou obtiver a nota mínima de aprovação e/ou
realizar todas as tentativas);
• Data para conclusão da atividade.

O Laboratório de Avaliação ouWorkshop permite que o(a) aluno(a) envie seu trabalho e que este
seja corrigido por seus colegas. OWorkshop funciona em fases/etapas:

1) Fase de configuração: o(a) professor(a)-conteudista define as datas de envio e de avaliação,
além de outras configurações da atividade;

2) Fase do envio: os(as) alunos(as) enviam seu trabalho;

3) Fase da redistribuição: cada trabalho é distribuído entre um número definido de alunos(as);

4) Fase da correção: cada aluno(a) recebe um número de trabalhos para corrigir e dar nota;

5) Fase da avaliação: escolha do método para calcular as notas de cada aluno(a);

6) Fase final: calcula-se a nota de todos os(as) alunos(as) e nenhuma outra atividade pode ser
realizada.

A realização da atividade inicia quando o(a) aluno(a) envia seu trabalho. Quando terminar o
prazo, o(a) professor(a) alocará os trabalhos para serem corrigidos. Esta alocação pode ser
manual ou aleatória. Na versão aleatória, feita automaticamente pelo Moodle, cada trabalho é
distribuído para um número determinado de colegas (definido pelo professor(a)) a fim de que o
corrijam.

Na fase da correção, cada aluno avaliará os trabalhos atribuídos para ele. Para tanto, existe um
formulário (como uma rubrica) com os aspectos serem observados e avaliados nos trabalhos,
contendo uma explicação/critério definida pelo(a) professor(a) para cada aspecto bem como o
valor de cada um. Aconselha-se a incluir um comentário com a explicação do motivo da nota.
Cada aluno sabe quem ele(a) vai avaliar, mas não sabe quem irá avaliá-lo(a).

A nota do(a) aluno(a) aparece separadamente em nota de envio e nota de avaliação. Por
exemplo, o(a) professor(a) pode ter configurado para o(a) aluno(a) receber no máximo 80 pelo
envio e 20 pela avaliação. A nota do envio é dada baseado nas avaliações recebidas pelos demais
colegas. E a nota pela avaliação é recebida se o(a) aluno(a) faz as avaliações propostas.
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1.2 Como produzir?

O(a) professor(a)-conteudista deve minimamente informar corretamente:

• Nome do laboratório de avaliação;
• Descrição (descrição do laboratório de avaliação);
• Definição do peso da nota de envio e da nota de avaliação;
• Instruções para o envio;
• Informando o que se espera de conteúdo;
• Número máximo de arquivos que cada aluno pode enviar;
• Tipo dos arquivos que o(a) aluno(a) pode enviar;
• Uso ou não de arquivos de exemplos. Estes exemplos podem ser utilizados para orientar

o(a) aluno(a) para avaliar o trabalho de seu colega;
• Instruções para a avaliação;

O(A) aluno(a) pode avaliar seu próprio trabalho?
O feedback é obrigatório ou opcional? Quantos arquivos de avaliação o(a) aluno(a) pode

enviar? Qual o tipo destes arquivos?

O processo de configurar o laboratório de avaliação é facilitado quando o(a) professor(a)-
conteudista ou técnico que cria o espaço segue as orientações na primeira página da atividade. A
seguinte imagem mostra um exemplo do laboratório na fase inicial de configuração. Os ícones em
vermelho mostram o grupo de parâmetros que o(a) professor(a) ainda não definiu. Se clicar no
parâmetro, o link levará para a página de configuração da atividade na qual o(a) professor(a)
poderá procurar a categoria de configurações com o nome parecido com o texto do link. Uma vez
preenchido e salvo, aparecerá um ícone de check verde no lugar do ícone vermelho. Depois de
resolvidas todas as pendências, ou seja, quando todos estiverem com ícone verde, é possível passar
para a próxima fase. Para mudar de fase basta clicar em “Mudar para a fase...” no momento correto.
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ESCOLHA

A Escolha é uma única pergunta com diversas opções de resposta. Serve para fazer pesquisas
rápidas de opinião, para estimular a reflexão sobre um tópico, para escolher entre sugestões
dadas para a solução de um problema ou para obter a permissão de utilizar dados pessoais
dos(as) alunos(as) em pesquisas do professor. Esta atividade não vale nota, mas é uma ferramenta
que facilita ao professor/tutor coletar informações e visualizar o resumo dos resultados de modo
fácil. O(A) aluno(a) visualiza a escolha, lê as informações da pergunta e faz sua escolha. Após
escolher a(s) opção(ões), clica em em 'gravar sua resposta'.

1.2 Como produzir?

O(a) professor(a)-conteudista deve minimamente informar corretamente:

• Nome da Escolha;
• Descrição (descrição da pergunta);
• Opções de resposta;

Permite o(a) aluno(a) escolher mais de uma resposta?
Permite o(a) aluno(a) atualizar sua resposta?
Limitar o número de escolhas para cada opção de resposta?

• Intervalo de datas para recebimento das respostas;
O resultado será mostrado para os estudantes? Quando? Durante ou após o prazo final?

• Condições para a Conclusão da atividade (opções: aluno marca manualmente ou automa-
ticamente quando: visualizar e/ou escolher uma resposta);
• Data para conclusão da atividade.

JOGOS

1.1 O que é?

• Intervalo de datas para o envio e para a avaliação;
• Definição da Rubrica de avaliação. Define-se os critérios e, para cada um, indicar as varia-

ções da nota;
• Condições para a Conclusão da atividade (opções: aluno marca manualmente ou automa-

ticamente quando: visualizar e/ou receber nota);
• Data para conclusão da atividade.

1.1 O que é?
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BASE DE DADOS

1.1 O que é?

A atividade de jogos transforma a atividade de aprendizado em jogos interativos. Pode-se citar
algunstipos: a) Forca; b) Palavras-cruzadas; e c) Sopa de letras. Existem outros tipos, mas todos
eles se baseiam na utilização de um conjunto de palavras de glossário, questões ou questionário.

Cada vez que o(a) aluno(a) joga é contado uma tentativa. E recebe a nota é calculada de
acordo com as tentativas.

1.2 Como produzir?

Cada jogo tem seus detalhes específicos, todos eles são executados com os valores padrões.
Para todos eles, o(a) professor(a)-conteudista deve minimamente informar corretamente:

• Nome da atividade de jogo;
• Fonte das questões: a) glossário; b) categoria de questões; ou c) questionário
• Nota máxima;
• Método de avaliação baseado na média das tentativas, maior nota, primeira ou última tentativa;
• Condições para a Conclusão da atividade (opções: aluno marca manualmente ou automati-

camente quando: visualizar e/ou receber uma nota e/ou atingir nota mínima de aprovação);
• Data para conclusão da atividade.

A Base de Dados permite a criação de um conjunto de itens/registros de um determinado
assunto. Por exemplo, poderia ser criada uma base de imagens dos campi da UFPR, ou uma base
de local de trabalho dos(as) alunos(as). A inclusão de registros tem que seguir a formatação
específica de cada campo/coluna. Um registro possui campos cujos tipos são definidos pelo(a)
professor(a)-conteudista. Um campo pode ser de vários tipos: arquivo, texto, numérico, URL, data,
caixa de seleção, botão de rádio, foto, latitude e longitude, URL.

Todos os registros postados são compartilhados com os demais alunos(as), que podem
visualizar e comentar, contudo, não podem alterar de seu colega.

A atividade de Base de Dados pode ou não valer nota a critério do professor. Cada item
acrescentado pelo(a) aluno(a) é avaliado pelo(a) tutor(a) individualmente.
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1.2 Como produzir?
Para a criação da Base de Dados deve-se seguir os passos: 1) criar a base de dados; 2) inserir

todos os campos da base; 3) Se necessário, melhorar os modelos de visualização para: a)
inserção de itens/registros; b) visualização de um único registro; c) visualizar diversos registros;
d) de busca avançada. Para cada modelo deve ser especificado os campos, seus tamanhos e
suas posições.

O(a) professor(a)-conteudista deve minimamente informar corretamente:

• Nome da Base de Dados;
• Descrição (descrição da base de dados com informações sobre a inserção de itens);
• Permissão ou não para comentários em cada registro;
• Número máximo de itens que um aluno pode inserir;
• Definição se cada item inserido necessita de aprovação do tutor. Se sim, o registro só será

visível para outros(as) alunos(as) após a permissão;
• Intervalo de datas para inserção de itens e para visualização dos mesmos;
• Nota máxima da atividade;
• Tipo de avaliação (média ou soma das avaliações, dentre outras opções);
• Condições para a Conclusão da atividade (opções: aluno marca manualmente ou automati-

camente quando: visualizar e/ou escolher uma resposta e/ou inserir número mínimo de itens);
• Data para conclusão da atividade.
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