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APRESENTAÇÃO

         A Coordenadoria de Integração de Políticas de Educação a Distância 

(CIPEAD), como parte da Pró-Reitoria de Graduação e Educação Profissional 

(PROGRAD), está à frente do processo de consolidação da educação on-line 

e híbrida na Universidade Federal do Paraná (UFPR). A coordenadoria tem 

como uma de suas missões entregar produtos educacionais e conteúdos 

formativos de qualidade a toda a sua comunidade — a qualquer distância 

aproximando pessoas, rompendo barreiras e possibilitando trocas de saberes 

e experiências.

          Como resultado desse movimento, surge o Catálogo de Saberes On-line 

que, de forma simples, sintética e objetiva, reúne as principais produções e 

as principais atividades realizadas pela CIPEAD. Neste Catálogo, você irá 

encontrar, por meio de links, espaços de ensino e aprendizagem e materiais 

instrucionais de natureza acadêmico-administrativa e pedagógica que dão 

o suporte necessário para a utilização de alguns recursos na Sala de Aula 

Virtual (SAV) — tanto para o ensino on-line quanto para o ensino híbrido.



           O Catálogo está estruturado em três seções. São apresentados, na primei-

ra seção, os espaços de ensino, aprendizagem e formação; na segunda seção, 

as unidades de produção e tecnologias educacionais; e, por último, materiais 

disponibilizados por outras instituições de ensino superior. 

        Desejamos que a consulta a este Catálogo de Saberes On-line contribua 
para um movimento constante de formação e capacitação e que os saberes 
aqui apresentados multipliquem, fortaleçam e proporcionem inovações às 
práticas pedagógicas no processo de ensino e de aprendizagem.  

Equipe CIPEAD.  



        Os espaços de ensino, aprendizagem e formação 

são tanto virtuais quanto físicos. Neles, a comuni-

dade UFPR encontra um conjunto de soluções para 

suas experiências acadêmicas e administrativas e 

para práticas de ensino e de aprendizagem. Assim, 

eles se convertem em espaços que materializam a 

comunicação, a informação e a educação.

   O objetivo desses espaços é disponibilizar à 

comunidade acadêmica conhecimentos no campo 

da educação mediada por recursos tecnológicos. 

Os espaços de ensino, aprendizagem e formação 

mapeiam e reúnem inovações na área, viabilizando 

práticas pedagógicas inovadoras e construindo 

uma rede institucional de colaboração em tecno-

logias educacionais para uma educação on-line 

e híbrida de qualidade.

SEÇÃO 1
ESPAÇOS DE ENSINO, 
APRENDIZAGEM E FORMAÇÃO
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A Coordenadoria de Integração de Políticas de Educação a Distância (CIPEAD) integra a 

Pró-Reitoria de Graduação e Educação Profissional (PROGRAD) e está à frente do processo 

de consolidação da educação on-line e híbrida na Universidade Federal do Paraná 

(UFPR). A partir de suas iniciativas, a CIPEAD busca integrar e fortalecer o uso das tecnologias 

digitais de informação e comunicação (TDIC) nas atividades acadêmicas, tanto nas de 

ensino, pesquisa e extensão bem como nas de gestão/administração. É responsável, 

também, pela elaboração de produtos educacionais e conteúdos formativos para a 

comunidade da UFPR.

ESPAÇO 1 | CIPEAD

ERE - Ensino Remoto Emergencial

10

Diferentemente das experiências de ensino planejadas e projetadas desde o início para 

serem on-line - educação a distância ou híbridas -, o ensino remoto emergencial (ERE) 

é uma modalidade temporária e alternativa, adotada devido a circunstâncias de crise e 

que se vale de recursos tecnológicos para assegurar que a educação seja totalmente 

remota. Neste espaço você vai encontrar, para auxiliar nesse processo, materiais de 

apoio e tutoriais que podem ajudar a articular o ERE.

Vivências Formativas

Cronograma de cursos EaD, weboficinas e outras vivências formativas para a 

comunidade UFPR.

CLibras aberta
Orientações sobre como facilitar a comunicação entre a comunidade surda e ouvinte 

no âmbito acadêmico.

http://www.cipead.ufpr.br/portal1/index.php/cipead/periodo-especial-ufpr/inicio/
http://www.cipead.ufpr.br/portal1/index.php/cipead/saberesonline/vivencias-formativas/
http://www.cipead.ufpr.br/portal1/index.php/cipead/clibras/


Resoluções EaD
Resoluções que regulamentam a EaD pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

e no regimento da UFPR.

UFPR Híbrida
Informações sobre o projeto Educação Híbrida, desenvolvido no âmbito da PROGRAD/CIPEAD 

e que objetiva apoiar os cursos de graduação da UFPR no planejamento, implantação e 

consecução da Educação Híbrida.

Sala de Assessoria Pedagógica On-line - APO

Comunicação direta com a equipe pedagógica da CIPEAD para:
    
    Obter orientações sobre o uso das tecnologias educacionais e sobre o ambiente virtual 

de aprendizagem.  

    Informar-se sobre didáticas, métodos, estratégias e abordagens de 
ensino-aprendizagem em ambientes virtuais de aprendizagem.

    Obter orientações sobre a criação de cursos na modalidade EaD ou ERE.

    Análise de cursos no formato MOOC para disponibilização na plataforma UFPR ABERTA.

11

http://www.cipead.ufpr.br/portal1/index.php/cipead/saberesonline/sala-de-assessoria-pedagogica-online/
http://www.cipead.ufpr.br/portal1/index.php/cipead/resolucoes-ead/
http://www.cipead.ufpr.br/portal1/index.php/ufpr-hibrida/projeto/


Além de ser o espaço de sua sala de aula virtual (SAV), aqui você  encontrará materiais 

instrucionais de natureza acadêmico-administrativa e pedagógica, que darão o suporte 

necessário para utilizar todos os recursos da sua SAV, bem como tutoriais para estudantes 

e diferentes materiais e vivências formativas para docentes. 

ESPAÇO 2 | UFPR VIRTUAL

Ambientação na EaD
Dicas e sugestões aos estudantes que podem ser úteis na jornada de aprendizagem 

em um ambiente virtual.

Tutoriais
Tutoriais para docentes e estudantes sobre assuntos acadêmico-administrativos, 

pedagógicos e estudantis.

Tutoriais Acadêmico-Administrativos

Apresentação UFPR Virtual

Conferência Web

Como realizar reuniões on-line

Como fazer votações em reuniões on-line

12

https://ufprvirtual.ufpr.br/course/view.php?id=9724#section-0
https://ufprvirtual.ufpr.br/mod/mediagallery/view.php?g=3
https://ufprvirtual.ufpr.br/mod/mediagallery/view.php?g=3
https://ufprvirtual.ufpr.br/mod/mediagallery/view.php?g=3
https://ufprvirtual.ufpr.br/mod/mediagallery/view.php?g=3


Tutoriais Pedagógicos

Como gravar a e-aula RNP no Eduplay da RNP

O que é uma e-aula?

Conhecendo o Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA

Configurações iniciais da sala de aula virtual

Utilizando os recursos tópico e rótulo na SAV

Trabalhando com fóruns

Inserindo arquivo para estudo

Inserindo pasta com vários arquivos

Utilizando o recurso "Página"
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https://www.youtube.com/watch?v=hRLLPFWzPP8
https://ufprvirtual.ufpr.br/mod/mediagallery/view.php?id=60441
https://ufprvirtual.ufpr.br/mod/mediagallery/view.php?id=60441
https://ufprvirtual.ufpr.br/mod/mediagallery/view.php?id=60441
https://ufprvirtual.ufpr.br/mod/mediagallery/view.php?id=60441
https://ufprvirtual.ufpr.br/mod/mediagallery/view.php?id=60441
https://ufprvirtual.ufpr.br/mod/mediagallery/view.php?id=60441
https://ufprvirtual.ufpr.br/mod/mediagallery/view.php?id=60441
https://ufprvirtual.ufpr.br/mod/mediagallery/view.php?id=60441


Propondo tarefas

Avaliando tarefas

Avaliando tarefas com rubricas

Produzindo questionário

Criando vídeos interativos

Disponibilizando vídeos

Incluindo alunos na disciplina

Como utilizar o e-aula Jitsi na UFPR VIrtual

Tutoriais para Estudantes 

Conhecendo a UFPR Virtual

14

https://ufprvirtual.ufpr.br/mod/mediagallery/view.php?id=60441
https://ufprvirtual.ufpr.br/mod/mediagallery/view.php?id=60441
https://ufprvirtual.ufpr.br/mod/mediagallery/view.php?id=60441
https://ufprvirtual.ufpr.br/mod/mediagallery/view.php?id=60441
https://ufprvirtual.ufpr.br/mod/mediagallery/view.php?id=60441
https://ufprvirtual.ufpr.br/mod/mediagallery/view.php?id=60441
https://ufprvirtual.ufpr.br/mod/mediagallery/view.php?id=60441
https://ufprvirtual.ufpr.br/mod/mediagallery/view.php?id=60441
https://ufprvirtual.ufpr.br/mod/mediagallery/view.php?id=308484


Configurações de microfone e som no Windows

Acessibilidade
Dicas de boas práticas de acessibilidade digital do ponto de vista tecnológico e 

educacional. 

Suporte ao usuário
Canais de atendimento colocados à disposição pela CIPEAD para auxiliar docentes e 

estudantes a desempenhar suas atividades na UFPR VIRTUAL. 

Atendimento UFPR Virtual
Acesso a atendimento para pedir auxílio no desempenho de atividades e para tirar 

dúvidas em relação à UFPR Virtual, por meio dos seguintes canais: 

Em que podemos ajudar?

FAQ

15

https://ufprvirtual.ufpr.br/mod/mediagallery/view.php?id=308484
https://ufprvirtual.ufpr.br/course/view.php?id=8753
https://ufprvirtual.ufpr.br/course/view.php?id=8742
https://ufprvirtual.ufpr.br/mod/glossary/view.php?id=64013


Neste espaço, você terá acesso a material educativo e instrucional no formato de cursos 
abertos on-line, cursos de extensão, possibilidades de formação para docentes, acesso a 
eventos da comunidade acadêmica e a apoio e suporte ao usuário. 

ESPAÇO 3 | UFPR ABERTA

Cursos Abertos
Cursos abertos apresentados em dois formatos: Massive Open On-line Courses (MOOCs) 
que, em geral, são ofertados por instituições acadêmicas, de forma gratuita, sem 
pré-requisitos e com emissão de certificados; e Microaprendizagem (Microlearning), que 
consiste em uma abordagem de ensino no formato de minicursos on-line focados na 
transmissão do conhecimento de maneira rápida e simples, em sessões de aprendizagem.
 

H5P: Produzindo Vídeos Interativos 

Acessibilidade nas Práticas Docentes

Gestão Lean na Construção Civil

MOOCs Disponíveis

Sala de Aula Invertida 

 Microaprendizagens Disponíveis

16

https://ufpraberta.ufpr.br/course/index.php?categoryid=13
https://ufpraberta.ufpr.br/course/index.php?categoryid=13
https://ufpraberta.ufpr.br/course/index.php?categoryid=13


Orientações para oferta de MOOCs e Microaprendizagens
Espaço que possibilita a oferta de cursos à comunidade externa por professores, técnicos 
e alunos da UFPR. Acessando o espaço “Cursos Abertos” você encontra as orientações 
para fazer a solicitação em “Como propor cursos”.

Eventos
Eventos on-line que ocorrem no âmbito da UFPR, ofertados pela CIPEAD e por outras 
instituições de ensino superior, com abordagens relativas à educação on-line, remota e 
híbrida, bem como as atividades realizadas na UFPR.

SIEPE 2021 (em construção)

Vivências Formativas para a Educação Híbrida 2021

Eventos em andamento

Festival de Inverno 2020

ENAPET

XI COPENE

Congresso Internacional Virtual

17

https://ufpraberta.ufpr.br/course/view.php?id=5
https://ufpraberta.ufpr.br/course/index.php?categoryid=4
https://ufpraberta.ufpr.br/course/index.php?categoryid=19
https://ufpraberta.ufpr.br/course/index.php?categoryid=17
https://ufpraberta.ufpr.br/course/index.php?categoryid=5
https://ufpraberta.ufpr.br/course/index.php?categoryid=6
https://ufpraberta.ufpr.br/course/index.php?categoryid=7
https://ufpraberta.ufpr.br/course/index.php?categoryid=16


Oficinas Ministradas pela CIPEAD

Oficina Introdução à UFPR Virtual

Oficina UFPR Virtual - Intermediário A (recursos) 

Oficina UFPR Virtual - intermediário B (livro de notas) e C 
(avaliações)

Apoio e Suporte ao Usuário

Conheça o SIGA

Apoio ao usuário

Espaço de atendimento para resolução de dúvidas e dificuldades referentes ao uso das 
tecnologias digitais no contexto educacional.

18

Acessibilidade nas Práticas Docentes

https://www.youtube.com/watch?v=WYTNfl4VKh8
https://www.youtube.com/watch?v=O_JCTFPwv60
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DCSObr8rf-ks&sa=D&source=editors&ust=1624384887115000&usg=AFQjCNESO1WdgvOdRnRZY7Cpn4PrdjbHTA
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DiljBuELUyGo&sa=D&source=editors&ust=1624384887115000&usg=AFQjCNFbsjG-RAz6-un2JnHeXy91MrAJAw
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DiljBuELUyGo&sa=D&source=editors&ust=1624384887115000&usg=AFQjCNFbsjG-RAz6-un2JnHeXy91MrAJAw
https://www.google.com/url?q=https://ufprvirtual.ufpr.br/course/view.php?id%3D8753&sa=D&source=editors&ust=1624384887106000&usg=AFQjCNEhsNt3Pi3IEVVjQ6_bFDVxy0ng1g
https://ufpraberta.ufpr.br/course/index.php?categoryid=3
https://ufpraberta.ufpr.br/course/index.php?categoryid=3


Neste espaço, você vai encontrar as orientações para o uso da plataforma Teams. O 

Microsoft Teams é uma plataforma unificada de comunicação e colaboração que combi-

na bate-papo, videoconferências, armazenamento de arquivos (incluindo colaboração 

em arquivos) e integração de aplicativos no local de trabalho.

ESPAÇO 4 | PLATAFORMA TEAMS

Guia Completo sobre o Microsoft Teams: Treinamento 
em Vídeos

19

Com o Microsoft Teams instalado em seu computador ou dispositivo móvel, você pode:

     Reunir uma equipe.

     Usar o chat, em vez de e-mails.

     Editar arquivos com segurança ao mesmo tempo.

     Ver curtidas, @menções e respostas com apenas um toque.

     Personalizá-lo adicionando anotações, sites e aplicativos.

https://support.microsoft.com/pt-br/office/treinamento-em-v%C3%ADdeo-do-microsoft-teams-4f108e54-240b-4351-8084-b1089f0d21d7




     As unidades  de produção e tecnologias edu-

cacionais são espaços de produção e apoio à 

utilização das tecnologias digitais que desenvolvem 

estudos e práticas acerca das tecnologias em 

cenários educacionais da UFPR, assim como na 

utilização das tecnologias digitais no âmbito da 

prática pedagógica. São espaços estabelecidos 

nos diversos campi da universidade que atuam 

em parcerias colaborativas com a comunidade 

acadêmica para a utilização na pesquisa e 

desenvolvimento de soluções tecnológicas volta-

das para a inovação dos processos de ensino-

-aprendizagem. 

SEÇÃO 2
UNIDADES DE PRODUÇÃO E
TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS

21



O Laboratório de Produção da CIPEAD — LabCIPEAD — é uma unidade que constitui-se 

como espaço de pesquisa, inovação e desenvolvimento de soluções educacionais para 

o design e produção de materiais e objetos de aprendizagem mediados pelas tecnologias 

digitais. Tem como finalidade instrumentalizar os profissionais da UFPR para o planeja-

mento, desenvolvimento e implementação dos mais variados projetos de ensino on-line e 

ensino híbrido.

UNIDADE 1 | LABORATÓRIO DE PRODUÇÃO - LABCIPEAD

Formulários para prestação de serviços 
Formulários que dão início ao processo de produção de um serviço educacional prestado 

pelo LabCIPEAD. 

Proposta para prestação de serviços educacionais CIPEAD
                    

Briefing Projeto Gráfico - Design Gráfico

Briefing Cursos EaD - Design Educacional

Templates para o desenvolvimento de conteúdos educacionais 
digitais
Templates para a produção dos conteúdos, vídeos e objetos de aprendizagem para 
suas aulas e cursos.
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http://www.cipead.ufpr.br/portal1/index.php/labcipead/formularios/
http://www.cipead.ufpr.br/portal1/index.php/labcipead/formularios/
http://www.cipead.ufpr.br/portal1/index.php/labcipead/formularios/


Template - E-book

Roteiro de Vídeo/Videoaula

Template - Roteiro de Animação

Template - Roteiro de Podcast

Template - Infográfico

Template - Linha do Tempo

Template - Mapa Mental

Template - Mapa Conceitual

Template - Guia da Disciplina
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http://www.cipead.ufpr.br/portal1/index.php/labcipead/templates/
http://www.cipead.ufpr.br/portal1/index.php/labcipead/templates/
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http://www.cipead.ufpr.br/portal1/index.php/labcipead/templates/


Termos de Responsabilidade, Autorização e Direitos Autorais
Termos de cessão de direitos de uso e de responsabilidade para a realização de cursos, 
de acordo com os preceitos jurídicos de respeito a direitos autorais, para proteger o autor 
e a produção do material didático. 

Guias e Manuais de Produção
Subsídios pedagógicos para a elaboração de material didático a ser utilizado nas aulas e 
cursos a distância e no ensino on-line, com o propósito de articular o alinhamento da 
produção desses materiais às especificidades dessas modalidades.
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Guia do conteudista

Como produzir materiais didáticos para sua sala de aula 
virtual usando o H5P 

Termo de Autorização do Autor de Direitos  Autorais

Termo de Responsabilidades do Conteudista

Termo de Cessão de Direito de Uso de Imagem e Voz

http://www.cipead.ufpr.br/portal1/index.php/labcipead/termos/
http://www.cipead.ufpr.br/portal1/index.php/labcipead/termos/
http://www.cipead.ufpr.br/portal1/index.php/labcipead/termos/
http://cipead.ufpr.br/portal1/wp-content/uploads/2020/04/Guia_do_Conteudista.pdf
https://ufprvirtual.ufpr.br/pluginfile.php/126510/mod_resource/content/1/H5P.pdf


Os Núcleos de Tecnologias Educacionais (NTEs) são espaços, nos diferentes setores e 

campi da UFPR, destinados a favorecer a inserção do uso das TDICs nas ações de ensino, 

pesquisa e extensão a fim de fomentar a aprendizagem colaborativa, cooperativa e 

autônoma. 

Veja a seguir algumas das produções feitas nos NTEs que podem contribuir na construção 

dos seus saberes on-line.

UNIDADE 2 | NTEs - NÚCLEOS DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS

SEPT - Setor de Educação Profissional e Tecnológica
O Setor de Educação Profissional e Tecnológica (SEPT) oferta os cursos de educação 

Profissional e Tecnológica para jovens e adultos, atendendo às demandas regionais. Aqui você 

tem acesso à produção já realizada pelo NTE-SEPT no apoio ao uso das TDICs em seu Setor. 

Tutoriais sobre o uso de recursos digitais na produção de atividades 
de ensino, pesquisa e  extensão digitais

Gravando suas aulas

Editando e compartilhando os vídeos das suas aulas

Criando atividades para as suas aulas na UFPR Virtual
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Sobre o Recurso H5P – Vídeos Interativos

http://www.sept.ufpr.br/portal/nte/tutoriais-2/
http://www.sept.ufpr.br/portal/nte/tutoriais-2/
http://www.sept.ufpr.br/portal/nte/tutoriais-2/
http://www.sept.ufpr.br/portal/nte/tutoriais-2/


Tutoriais educacionais

NTE - CCP - CEM - Campus Pontal do Paraná - Centro Estudos 
do Mar

O NTE do Campus Pontal do Paraná - Centro de Estudos do Mar tem a  missão de 

favorecer a inserção da Educação Híbrida e da EaD nos diversos setores da UFPR por meio 

de ações que facilitem a produção e a inclusão das TDICs às ações de ensino, pesquisa e 

extensão privilegiando, dessa forma, a aprendizagem colaborativa, cooperativa e 

autônoma.

Ferramentas digitais para o ensino remoto - Manual para 
alunos v1.1
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https://www.youtube.com/channel/UC77hF_GR2ibihiNABQrj9SQ
http://cipead.ufpr.br/portal1/wp-content/uploads/2021/06/Alunos_Tutorial_Ferramentas_Digitais.pdf


     Neste espaço, você terá acesso a materiais 

disponibilizados por outras instituições de ensino 

para o uso em suas práticas pedagógicas, que 

vão desde o planejamento, gravação e edição de 

videoaulas, portal de cursos abertos até orienta-

ções sobre direitos autorais.

SEÇÃO 3
OUTRAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO 
SUPERIOR
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Laboratório de Design Instrucional - UFES
Material disponibilizado pela Superintendência de Educação a Distância da Universidade 

Federal do Espírito Santo (UFES) referente à produção de videoaulas.

POCA - UFSCar: Portal de Cursos 
Plataforma de cursos a distância, abertos e gratuitos, disponibilizados no Ambiente Virtual 

de Aprendizagem Moodle da Secretaria Geral de Educação a Distância da Universidade 

Federal de São Carlos (SEaD-UFSCar).

Guia - Direito Autoral e Educação 
Material disponibilizado pelo portal Iniciativa Educação Aberta https://aberta.org.br/ que 

atende e conecta o ecossistema da educação brasileira, reunindo produções e projetos 

da Cátedra UNESCO em Educação a Distância e do Instituto Educadigital, com ênfase em 

práticas e recursos abertos, software livre e direitos digitais.
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLOvY8jHP9hlakUDooQj8Ne2bI7Du1gjZ0
https://poca.ufscar.br/
https://zenodo.org/record/3964713#.YKkMhKhKhPY


CONSIDERAÇÕES FINAIS
        Neste Catálogo de Saberes On-line vimos uma grande riqueza de mate-
riais e conhecimentos disponíveis para toda a comunidade acadêmica. São 
ideias e práticas - em constante construção - que nos permitem, enquanto 
Universidade, nos fortalecer em torno de práticas de ensino-aprendizagem e 
em torno dos objetivos da UFPR. Enfim, esperamos que, com este compilado 
de iniciativas, docentes, estudantes e todos os servidores possam continuar a 

construir uma Universidade colaborativa e inclusiva.

Sempre à disposição.

Equipe CIPEAD/PROGRAD.

labcipead@gmail.com

 suporte_ufpraberta@ufpr.br

http://www.cipead.ufpr.br/

apoiocoordenacao@ufpr.br

Canais de comunicação:

http://www.cipead.ufpr.br/portal1/

