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Área do Conhecimento: Ciências Humanas Área Temática: Educação

Unidade Propositora:
Secretaria de Tecnologia Educacional (Campus CUIABÁ)

Unidade Avaliadora:
Secretaria de Tecnologia Educacional (Campus
CUIABÁ)

Resumo: O Programa de Pesquisa e Formação de Tutores da UFMT/UAB, é promovido pela Secretaria de Tecnologia Educacional (SETEC) –
UFMT no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), em parceria com as Coordenações de Curso, e será ofertado a partir de grupos

permanentes de formação continuada, disseminando metodologias educacionais mediadas por tecnologias utilizando o Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA), articuladas com pesquisa e intervenção pedagógica nos cursos ofertados pela UFMT na modalidade a distância. O Programa
tem como meta prevista 04 cursos intitulados: 1- Aperfeiçoamento para Tutores da Graduação;2- Aperfeiçoamento para Tutores da Pós
Graduação;3- Formação de Professores EaD;4-Formação Coordenação de Polo. Porém, Inicialmente serão ofertados os dois primeiros cursos com
100 vagas distribuídos entre doze polos UAB no Estado de Mato Grosso, com carga horária de 240horas/cada.

Justificativa: A Universidade Federal de Mato Grosso, desde a sua Fundação, em 1972, tem permanentemente voltado suas políticas de ensino,
extensão e pesquisa para o interior do Estado de Mato Grosso. Por esta razão, possui 03 campi no interior, além de 17 polos de Educação a

Distância. Nesta modalidade, a UFMT é pioneira no Brasil, ao oferecer, em 1995, o primeiro curso de graduação do país. Com a educação a
distância a UFMT se propõe a democratizar o acesso ao ensino superior, além de dar cumprimento a uma de suas políticas centrais que é a de
Formação de Professores na perspectiva da pesquisa, ensino e extensão. Nesse sentido, desenvolve um Programa de Pesquisa e Formação de
Tutores da UFMT/UAB, cuja meta é formar todos os tutores que atuam na formação em nível superior de licenciandos e bacharéis da Administração
Pública, na modalidade a distância, no estado de Mato Grosso vinculados à UFMT pelo sistema CAPES/MEC. O Programa de Pesquisa e Formação
de Tutores da UFMT/UAB é promovido pela SETEC a partir da implementação do Edital n.075/2014 da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível superior (CAPES) e Portaria N. 183, de 21 de outubro de 2016 do MEC, torna-se necessário instituir o referido programa envolvendo
bolsistas que atuarão em programas de formação de tutores para atividades a serem desenvolvidas em Cursos de Graduação e Pós Graduação na
modalidade a distância. O fomento que dará suporte a formação por meio de bolsas no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) e a
CAPES - Ministério da Educação. As atividades a serem desenvolvidas, contemplarão o trabalho de formação e pesquisa intervencionista, contando
como principais colaboradores bolsistas financiados por meio da lei 11.723 de 06 de fevereiro de 2006. O Programa de Formação promovido pela
SETEC – UFMT no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), em parceria com as Coordenações de Curso será ofertado a partir de
grupos permanentes de formação continuada, disseminando metodologias educacionais mediadas por tecnologias utilizando o Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA), articuladas com pesquisa e intervenção pedagógica nos cursos ofertados pela UFMT na modalidade a distância. Nesse sentido
o programa ainda se justifica pela realização de diversas ações, envolvendo: ampliação de conhecimentos sobre modalidades educacionais:

fundamentos, aspectos legais e pedagógicos aliados às tecnologias que subsidiam a aprendizagem em ambientes virtuais; realização de pesquisas
intervencionistas; participação em cursos e eventos de atualização pedagógica que serão apresentados durante a realização dos cursos de
graduação e pós graduação. Acreditamos que a oferta da formação potencializa novos espaços, dinâmicas e estratégias de aprendizagens virtuais,
favorecendo diversas possibilidades de ensino e aprendizagens incubadoras de mudanças concretas na realidade educacional.

Objetivos: GERAL Formar tutores para atuarem na formação de professores e bacharéis ofertado na modalidade a distância pela UFMT, a partir de
estudos e teóricos e práticos que promovam a realização de atividades de pesquisa intervencionista e avaliação, considerando a função dos
diferentes atores que atuam na formação EaD. ESPECÍFICOS: - Realizar estudos teóricos que subsidiam a construção de uma base epistêmica na

EaD, dando centralidade em concepções e sistemas de tutoria; - Alicerçar uma formação pautada na pesquisa intervencionista, estudos teóricos e
avaliação da formação em curso; - Desenvolver pesquisa intervencionista a partir de diagnóstico e intervenção em todas as etapas de
acompanhamento de cursistas no processo formativo na educação a distância; - Prover múltiplas aplicações das ferramentas de aprendizagens na
Plataforma Moodle; - Alcançar semestralmente avaliação do processo e formativo a partir de uma retroalimentação das atividades de pesquisa
intervencionista realizadas na formação EaD; - Apresentar resultados das pesquisas realizadas em seminários e congressos científicos acadêmicos.

Metodologia: A abordagem deste processo formativo é uma espiral de possibilidades e descobertas que atenda as necessidades dos cursos
ofertados na modalidade a distância. Possui também três dimensões intrinsecamente conectadas entre si: a- Ensino: perspectiva multi, inter e

transdisciplinar e interinstitucional, uma vez que envolve diferentes áreas de formação, bem como atuação em escolas e empresas, com vistas a
contribuição social. b- Pesquisa: articular de forma efetiva o ensino e a pesquisa, em busca de difundir resultados acadêmicos, científicos e
culturais; c- Intervenção: aproximar das organizações escolares e empresarias a partir dos conhecimentos construídos com interface a realidade
local; O processo formativo ocorrerá de acordo com um arranjo híbrido, que prevê: • Modalidade presencial – 100 horas a serem desenvolvidas na
SETEC/UFMT previamente estipulados com datas acordadas com as Coordenações de Cursos (graduação: bacharelado em Administração Pública;
Licenciatura em Ciências Naturais e Matemática, Pedagogia e Matemática. Pós-graduação são: Mídias na Educação; Gestão Pública; Diversidade
e Inclusão nas Ciências Naturais e Informática na Educação) e SETEC. As aulas serão ministradas por professores especialistas no assunto em
pauta; Os momentos presenciais acontecerão trimestralmente , antecedendo sua formação especificada disciplina do curso. Os tutores de
diferentes cursos estarão juntos para o diálogo formativo no espaço da SETEC/UFMT. • Modalidade a distância - 140 horas/aula, orientada por
pesquisadores do grupo de pesquisa Lêtece/UFMT. Para esta modalidade os cursos terão como ferramenta o Ambiente Virtual de Aprendizagem
(AVA) em que serão simultaneamente disponibilizados via internet, conteúdos pedagógicos previsto no curso, contemplando por recursos midiáticos
de áudio, vídeos, textos e animações, além de possibilitar o trabalho colaborativo entre as equipes envolvidas no curso.

Avaliação: O processo de avaliação da aprendizagem na Educação a Distância requer tratamento e considerações especiais em alguns aspectos.
O primeiro deles consiste o de se obter dos(as) alunos(as) a capacidade de produzir e reconstruir conhecimentos, de analisar e posicionar-se
criticamente diante das situações concretas que se lhes apresentem. O segundo, que o(a) aluno(a) seja levado a desenvolver métodos de estudo
individuais e em grupo, para que possa estabelecer interação com os(as) colegas, tutores, professor(a) formador(a) todas as vezes que sentir
necessidade; que obtenha confiança e autoestima perante o trabalho realizado; e, que desenvolva a capacidade de análise e de elaboração de
juízos próprios. Assim, o que interessa no processo de avaliação de aprendizagem é analisar a capacidade de reflexão crítica dos(as) alunos(as)
diante de suas próprias experiências, a fim de que possam atuar, dentro de seus limites, sobre o que os impede de agir para transformar aquilo que
julga limitado em termos de estratégias de aprendizagens apresentado ao cursista durante a formação. Desse modo, o curso pretende desencadear
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Detalhes do Projeto "CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PARA OS
TUTORES DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO"

Informações do Coordenador

Nome: FATIMA MARIA PONTES PIRES

Email: fmpp@ufmt.br Telefone:

Unidade Lotacional: Secretaria de Tecnologia Educacional Campus: CUIABÁ

Detalhes do Projeto CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PARA OS TUTORES DOS
CURSOS DE GRADUAÇÃO

Nome do Edital: EDITAL Nº 003/EXT/2017 FLUXO CONTÍNUO DE AÇÕES DE EXTENSÃO Tipo do Edital: Extensão Fluxo Contínuo

Público Total: 50 Carga Horária Total do Projeto: 240 horas

Data de Início: 27/07/2017 Data de Término: 01/08/2018

Área do Conhecimento: Ciências Humanas Área Temática: Educação

Unidade Propositora:

Será definida no momento da Submissão do Projeto.

Unidade Avaliadora:

Será definida no momento da Submissão do Projeto.

um processo de avaliação que possibilite analisar como se realiza não só o envolvimento do(a) cursista no seu cotidiano de curso, mas também
como se realiza o eclodir de outras formas de conhecimento, obtidos de sua prática e experiência, com base nos referenciais teóricos e práticos. A
avaliação processual proposta buscar-se-á observar e analisar como se dá o processo de estudo do(a) aluno(a), sob três âmbitos: cognitivo, meta-
cognitivo e didático-pedagógico, os quais resultarão em conceitos: ? cognitivo: acompanha as discussões e abordagens propostas no material
didático; ? metacognitivo: como estuda e aprende; como desenvolve trabalhos em grupo; ? didático-pedagógico: estabelece relações entre o
conhecimento trabalhado e a sua prática pedagógica; Critérios gerais: a) Ter postado no prazo estabelecido a(s) atividade(s) avaliativa(s) e o texto
do Fórum; b) Ter o parecer favorável do tutor, no sentido de demonstrar condições de fazê-lo. Critérios específicos - Módulo I – Produção de
pesquisa com interface na superação de dificuldades de aprendizagem apresentadas por cursistas nos polos. Critérios específicos - Módulo II –
Produção de pesquisa com interface na superação de dificuldades de aprendizagem apresentadas por cursistas nos polos. Critérios específicos -
Módulo III – Produção de pesquisa com interface na superação de dificuldades de aprendizagem apresentadas por cursistas nos polos. Critérios
específicos - Módulo IV – Produção de pesquisa com interface na superação de dificuldades de aprendizagem apresentadas por cursistas nos polos.

Critérios específicos - Módulo V – Produção de pesquisa com interface na superação de dificuldades de aprendizagem apresentadas por cursistas
nos polos. Critérios específicos - Módulo VI – Produção de pesquisa com interface na superação de dificuldades de aprendizagem apresentadas por
cursistas nos polos. Não existe a intencionalidade de reprovação, o(a) cursista irá “refazendo o percurso” (um ir-e-vir, um retomar, um rever),
apoiado pelo(a) tutor(a) e equipe pedagógica (professores formadores e tutores a distância), até que consiga “dar o salto” e conquistar, assim, a
etapa seguinte do curso, pois ele tem um prazo estabelecido para cada módulo e, consequentemente, para o término do curso. Conceitos: O
acompanhamento do(a) aluno(a) nos diversos momentos se dará mediante a tutoria presencial e a distância, será relatado os rendimentos por meio
de registro individual no AVA - Ambiente Virtual na forma dos seguintes conceitos: CONCEITO NOTA A –Ótimo 80 a 100 B – Bom 50 a 79 RA-
Refazer Atividade 00 a 49

Carga Horária do Coordenador: 1 horas

Resumo: O Programa de Pesquisa e Formação de Tutores da UFMT/UAB, é promovido pela Secretaria de Tecnologia Educacional (SETEC) –
UFMT no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), em parceria com as Coordenações de Curso, e será ofertado a partir de grupos
permanentes de formação continuada, disseminando metodologias educacionais mediadas por tecnologias utilizando o Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA), articuladas com pesquisa e intervenção pedagógica nos cursos ofertados pela UFMT na modalidade a distância. O Programa
tem como meta prevista 04 cursos intitulados: 1- Aperfeiçoamento para Tutores da Graduação;2- Aperfeiçoamento para Tutores da Pós
Graduação;3- Formação de Professores EaD;4-Formação Coordenação de Polo. Porém, Inicialmente serão ofertados os dois primeiros cursos com
100 vagas distribuídos entre doze polos UAB no Estado de Mato Grosso, com carga horária de 240horas/cada.

Justificativa: A Universidade Federal de Mato Grosso, desde a sua Fundação, em 1972, tem permanentemente voltado suas políticas de ensino,
extensão e pesquisa para o interior do Estado de Mato Grosso. Por esta razão, possui 03 campi no interior, além de 17 polos de Educação a
Distância. Nesta modalidade, a UFMT é pioneira no Brasil, ao oferecer, em 1995, o primeiro curso de graduação do país. Com a educação a
distância a UFMT se propõe a democratizar o acesso ao ensino superior, além de dar cumprimento a uma de suas políticas centrais que é a de
Formação de Professores na perspectiva da pesquisa, ensino e extensão. Nesse sentido, desenvolve um Programa de Pesquisa e Formação de
Tutores da UFMT/UAB, cuja meta é formar todos os tutores que atuam na formação em nível superior de licenciandos e bacharéis da Administração
Pública, na modalidade a distância, no estado de Mato Grosso vinculados à UFMT pelo sistema CAPES/MEC. O Programa de Pesquisa e Formação
de Tutores da UFMT/UAB é promovido pela SETEC a partir da implementação do Edital n.075/2014 da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível superior (CAPES) e Portaria N. 183, de 21 de outubro de 2016 do MEC, torna-se necessário instituir o referido programa envolvendo
bolsistas que atuarão em programas de formação de tutores para atividades a serem desenvolvidas em Cursos de Graduação e Pós Graduação na
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Detalhes da Ação "MÓDULO 1- Gestão de Educação Aberta e a Distância e seus
Fundamentos Legais"

MÓDULO 1- Gestão de Educação Aberta e a Distância e seus Fundamentos Legais

Tipo de Ação: Outro Data de início: 27/07/2017 Data de término: 13/08/2017

Local: SETEC

Unidade Geral: Seção de Serviços Administrativos [RES.CD N.º 11 19/10/12 INATIVA]

Unidade de Origem: Seção de Serviços Administrativos [RES.CD N.º 11 19/10/12 INATIVA]

Carga horária total estimada: 30 horas Abrangência: NACIONAL

Detalhes da Ação "Módulo 2 - Concepções e Práticas de Tutoria/Orientação

modalidade a distância. O fomento que dará suporte a formação por meio de bolsas no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) e a
CAPES - Ministério da Educação. As atividades a serem desenvolvidas, contemplarão o trabalho de formação e pesquisa intervencionista, contando
como principais colaboradores bolsistas financiados por meio da lei 11.723 de 06 de fevereiro de 2006. O Programa de Formação promovido pela
SETEC – UFMT no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), em parceria com as Coordenações de Curso será ofertado a partir de
grupos permanentes de formação continuada, disseminando metodologias educacionais mediadas por tecnologias utilizando o Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA), articuladas com pesquisa e intervenção pedagógica nos cursos ofertados pela UFMT na modalidade a distância. Nesse sentido
o programa ainda se justifica pela realização de diversas ações, envolvendo: ampliação de conhecimentos sobre modalidades educacionais:
fundamentos, aspectos legais e pedagógicos aliados às tecnologias que subsidiam a aprendizagem em ambientes virtuais; realização de pesquisas
intervencionistas; participação em cursos e eventos de atualização pedagógica que serão apresentados durante a realização dos cursos de
graduação e pós graduação. Acreditamos que a oferta da formação potencializa novos espaços, dinâmicas e estratégias de aprendizagens virtuais,
favorecendo diversas possibilidades de ensino e aprendizagens incubadoras de mudanças concretas na realidade educacional.

Objetivos: Aperfeiçoar tutores para atuarem na formação de professores e bacharéis ofertado na modalidade a distância pela UFMT, a partir de
estudos e teóricos e práticos que promovam a realização de atividades de pesquisa intervencionista e avaliação, considerando a função dos
diferentes atores que atuam na formação EaD.

Metodologia: O processo formativo ocorrerá de acordo com um arranjo híbrido, que prevê: • Modalidade presencial – 100 horas a serem
desenvolvidas na SETEC/UFMT previamente estipulados com datas acordadas com as Coordenações dos Cursos( bacharelado em Administração
Pública; Licenciatura em Ciências Naturais e Matemática, Pedagogia e Matemática) e SETEC. As aulas serão ministradas por professores
especialistas no assunto em pauta. As aulas presencias serão realizadas trimestralmente , antecedendo sua formação especificada disciplina do
curso. Os tutores de diferentes cursos estarão juntos para o diálogo formativo no espaço da SETEC/UFMT. • Modalidade a distância - 140
horas/aula, orientada por pesquisadores do grupo de pesquisa Lêtece/UFMT. Para esta modalidade o curso terá como ferramenta o Ambiente Virtual
de Aprendizagem (AVA) em que serão simultaneamente disponibilizados via internet, conteúdos pedagógicos previsto no curso, contemplando por
recursos midiáticos de áudio, vídeos, textos e animações, além de possibilitar o trabalho colaborativo entre as equipes envolvidas no curso.

Avaliação: o curso pretende desencadear um processo de avaliação que possibilite analisar como se realiza não só o envolvimento do(a) cursista
no seu cotidiano de curso, mas também como se realiza o eclodir de outras formas de conhecimento, obtidos de sua prática e experiência, com base
nos referenciais teóricos e práticos. A avaliação processual proposta buscar-se-á observar e analisar como se dá o processo de estudo do(a)
aluno(a), sob três âmbitos: cognitivo, meta-cognitivo e didático-pedagógico, os quais resultarão em conceitos: ? cognitivo: acompanha as
discussões e abordagens propostas no material didático; ? metacognitivo: como estuda e aprende; como desenvolve trabalhos em grupo; ? didático-
pedagógico: estabelece relações entre o conhecimento trabalhado e a sua prática pedagógica; Critérios gerais: a) Ter postado no prazo
estabelecido a(s) atividade(s) avaliativa(s) e o texto do Fórum; b) Ter o parecer favorável do tutor, no sentido de demonstrar condições de fazê-lo.
Critérios específicos - Módulo I – Produção de pesquisa com interface na superação de dificuldades de aprendizagem apresentadas por cursistas
nos polos. Critérios específicos - Módulo II – Produção de pesquisa com interface na superação de dificuldades de aprendizagem apresentadas por
cursistas nos polos. Critérios específicos - Módulo III – Produção de pesquisa com interface na superação de dificuldades de aprendizagem

apresentadas por cursistas nos polos. Critérios específicos - Módulo IV – Produção de pesquisa com interface na superação de dificuldades de
aprendizagem apresentadas por cursistas nos polos. Critérios específicos - Módulo V – Produção de pesquisa com interface na superação de
dificuldades de aprendizagem apresentadas por cursistas nos polos. Critérios específicos - Módulo VI – Produção de pesquisa com interface na
superação de dificuldades de aprendizagem apresentadas por cursistas nos polos. Não existe a intencionalidade de reprovação, o(a) cursista irá
“refazendo o percurso” (um ir-e-vir, um retomar, um rever), apoiado pelo(a) tutor(a) e equipe pedagógica (professores formadores e tutores a
distância), até que consiga “dar o salto” e conquistar, assim, a etapa seguinte do curso, pois ele tem um prazo estabelecido para cada módulo e,
consequentemente, para o término do curso. Conceitos: O acompanhamento do(a) aluno(a) nos diversos momentos se dará mediante a tutoria
presencial e a distância, será relatado os rendimentos por meio de registro individual no AVA - Ambiente Virtual na forma dos seguintes conceitos:
CONCEITO NOTA A –Ótimo 80 a 100 B – Bom 50 a 79 RA- Refazer Atividade 00 a 49

Resumo: Neste módulo será trabalhado os seguintes assuntos: I-Marcos teóricos e legais: Lei 11.273/2016, (Destacar a parte do tutor) Decreto
5.622 - Destacar - polo -(EAD),Edital 75/2014, Resolução 68/CONSEPE/UFMT e Portaria N. 183, de 21 de outubro de 2016 do MEC (interlocutores);
II- Educação a distância (EaD) III- Educação Aberta e a distância (EAD) O mesmo será ministrado em dois momentos, sendo um presencial e outro
a a distância através do ambiente virtual de aprendizagem

UFMT SIEx - Impressão completa de Proposta http://sistemas.ufmt.br/ufmt.siex/Comum/Proposta/ImprimePropostaCo...

4 of 20 29/05/2018 15:39



Acadêmica"

Módulo 2 - Concepções e Práticas de Tutoria/Orientação Acadêmica

Tipo de Ação: Outro Data de início: 14/08/2017 Data de término: 17/09/2017

Local: SETEC

Unidade Geral: Seção de Serviços Administrativos [RES.CD N.º 11 19/10/12 INATIVA]

Unidade de Origem: Seção de Serviços Administrativos [RES.CD N.º 11 19/10/12 INATIVA]

Carga horária total estimada: 45 horas Abrangência: REGIONAL

Detalhes da Ação "Módulo 3- Ambiente On Line"

Módulo 3- Ambiente On Line

Tipo de Ação: Outro Data de início: 18/09/2017 Data de término: 22/10/2017

Local: SETEC

Unidade Geral: Seção de Serviços Administrativos [RES.CD N.º 11 19/10/12 INATIVA]

Unidade de Origem: Seção de Serviços Administrativos [RES.CD N.º 11 19/10/12 INATIVA]

Carga horária total estimada: 30 horas Abrangência: REGIONAL

Detalhes da Ação "Módulo 4- Cibercultura e Docência On Line"

Módulo 4- Cibercultura e Docência On Line

Tipo de Ação: Outro Data de início: 23/10/2017 Data de término: 26/11/2017

Local: SETEC

Unidade Geral: Seção de Serviços Administrativos [RES.CD N.º 11 19/10/12 INATIVA]

Unidade de Origem: Seção de Serviços Administrativos [RES.CD N.º 11 19/10/12 INATIVA]

Carga horária total estimada: 45 horas Abrangência: REGIONAL

Detalhes da Ação "Módulo 5- Produção Analitica Reflexiva"

Resumo: Neste módulo será trabalhado os seguintes assuntos: I-Instrumentalização básica, intermediaria e avançada sobre AVA; II-Gestão da
Informação na Internet: Buscadores, Organizando o seu conhecimento em pastas, Recuperando e organizando vídeos na internet; III- Repositórios
de informação digital: Bibliotecas virtuais, portal de periódicos, google acadêmico, O módulo será ministrado em dois momentos, sendo um
presencial e outro a a distância através do ambiente virtual de aprendizagem.

Resumo: Neste módulo será trabalhado os seguintes assuntos: I-Instrumentalização básica, intermediaria e avançada sobre AVA; II-Gestão da

Informação na Internet: Buscadores, Organizando o seu conhecimento em pastas, Recuperando e organizando vídeos na internet; III- Repositórios
de informação digital: Bibliotecas virtuais, portal de periódicos, google acadêmico, O mesmo será ministrado em dois momentos, sendo um
presencial e outro a a distância através do ambiente virtual de aprendizagem

Resumo: Neste módulo os assuntos será ministrado em dois momentos, sendo um presencial e outro a distância através do ambiente virtual de
aprendizagem
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Módulo 5- Produção Analitica Reflexiva

Tipo de Ação: Outro Data de início: 27/11/2017 Data de término: 02/02/2018

Local: SETEC

Unidade Geral: Seção de Serviços Administrativos [RES.CD N.º 11 19/10/12 INATIVA]

Unidade de Origem: Seção de Serviços Administrativos [RES.CD N.º 11 19/10/12 INATIVA]

Carga horária total estimada: 20 horas Abrangência: REGIONAL

Detalhes da Ação "Módulo 6- Metodologia de Pesquisa e Direitos Autorais"

Módulo 6- Metodologia de Pesquisa e Direitos Autorais

Tipo de Ação: Outro Data de início: 03/02/2018 Data de término: 03/03/2018

Local: SETEC

Unidade Geral: Seção de Serviços Administrativos [RES.CD N.º 11 19/10/12 INATIVA]

Unidade de Origem: Seção de Serviços Administrativos [RES.CD N.º 11 19/10/12 INATIVA]

Carga horária total estimada: 30 horas Abrangência: REGIONAL

Detalhes da Ação "Módulo 7 - Comunicação e Informação em uma Perspectiva
Educacional"

Módulo 7 - Comunicação e Informação em uma Perspectiva Educacional

Tipo de Ação: Outro Data de início: 03/04/2018 Data de término: 03/05/2018

Local: SETEC

Unidade Geral: Seção de Serviços Administrativos [RES.CD N.º 11 19/10/12 INATIVA]

Unidade de Origem: Seção de Serviços Administrativos [RES.CD N.º 11 19/10/12 INATIVA]

Carga horária total estimada: 30 horas Abrangência: REGIONAL

Detalhes da Ação "Módulo 8- Produção Analitica Reflexiva"

Módulo 8- Produção Analitica Reflexiva

Tipo de Ação: Outro Data de início: 01/06/2018 Data de término: 02/07/2018

Resumo: Neste módulo será trabalhado a produção de artigos. O mesmo será ministrado em dois momentos, sendo um presencial e outro a a
distância através do ambiente virtual de aprendizagem

Resumo: Neste módulo será trabalhado os seguintes assuntos: I- Direitos autorais: O que e Creative Commons? II- Publicação de trabalhos
científicos III-Metodologia científica – ABNT; O módulo será ministrado em dois momentos, sendo um presencial e outro a a distância através do
ambiente virtual de aprendizagem

Resumo: Neste módulo será trabalhado os seguintes assuntos: I- Comunidades virtuais e redes sociais em contextos educacionais; II- Boas
práticas de comunicação em EAD III- Planejamento e roteiro de videoaulas; IV- Princípios básicos de produção de vídeo aula; O mesmo será
ministrado em dois momentos, sendo um presencial e outro a a distância através do ambiente virtual de aprendizagem
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Local: SETEC

Unidade Geral: Seção de Serviços Administrativos [RES.CD N.º 11 19/10/12 INATIVA]

Unidade de Origem: Seção de Serviços Administrativos [RES.CD N.º 11 19/10/12 INATIVA]

Carga horária total estimada: 10 horas Abrangência: REGIONAL

Detalhes da Ação "Finalização das atividades"

Finalização das atividades

Tipo de Ação: Outro Data de início: 16/07/2018 Data de término: 01/08/2018

Local: SETEC

Unidade Geral: Seção de Serviços Administrativos [RES.CD N.º 11 19/10/12 INATIVA]

Unidade de Origem: Seção de Serviços Administrativos [RES.CD N.º 11 19/10/12 INATIVA]

Carga horária total estimada: 10 horas Abrangência: REGIONAL

Detalhes da Ação "Coordenação do Projeto"

Coordenação do Projeto

Tipo de Ação: Outro Data de início: 27/07/2017 Data de término: 01/08/2018

Local: SETEC

Unidade Geral: Seção de Serviços Administrativos [RES.CD N.º 11 19/10/12 INATIVA]

Unidade de Origem: Seção de Serviços Administrativos [RES.CD N.º 11 19/10/12 INATIVA]

Carga horária total estimada: 50 horas Abrangência: REGIONAL

Detalhes do Membro "Não Definido"

Membro ainda não foi associado a nenhum .

Lista de Funções do Membro "Não Definido"

Lista de Atividades da Função Tutor

Descrição Horas Totais na Atividade

Execução do Módulo I 30

Resumo: Neste módulo será trabalhado a Produção de artigos O mesmo será ministrado em dois momentos, sendo um presencial e outro a a

distância através do ambiente virtual de aprendizagem

Resumo: Finalização das atividades do projeto com a elaboração do relatório final

Resumo: Atividades de coordenação para garantir a realização de todas as ações.
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Detalhes do Membro "Não Definido"

Membro ainda não foi associado a nenhum .

Lista de Funções do Membro "Não Definido"

Lista de Atividades da Função Instrutor/ministrante

Descrição Horas Totais na Atividade

Ministrar o módulo 2 - Concepções e Práticas de Tutoria/Orientação Acadêmica. 45

Detalhes do Membro "Não Definido"

Membro ainda não foi associado a nenhum .

Lista de Funções do Membro "Não Definido"

Lista de Atividades da Função Instrutor/ministrante

Descrição Horas Totais na Atividade

Ministrar o módulo 3- Ambiente On Line 30

Detalhes do Membro "Não Definido"

Membro ainda não foi associado a nenhum .

Lista de Funções do Membro "Não Definido"

Lista de Atividades da Função Instrutor/ministrante

Descrição Horas Totais na Atividade

Ministrar o módulo 3- Ambiente On Line 30

Detalhes do Membro "Não Definido"
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Membro ainda não foi associado a nenhum .

Lista de Funções do Membro "Não Definido"

Lista de Atividades da Função Instrutor/ministrante

Descrição Horas Totais na Atividade

Ministrar o módulo 4 - Cibercultura e Docência Online 45

Detalhes do Membro "Não Definido"

Membro ainda não foi associado a nenhum .

Lista de Funções do Membro "Não Definido"

Lista de Atividades da Função Instrutor/ministrante

Descrição Horas Totais na Atividade

Ministrar o Módulo 5 - Produção Analitica Reflexiva 20

Detalhes do Membro "Não Definido"

Membro ainda não foi associado a nenhum .

Lista de Funções do Membro "Não Definido"

Lista de Atividades da Função Instrutor/ministrante

Descrição Horas Totais na Atividade

Ministrar o módulo 6- Metodologia de Pesquisa e Direitos Autorais 30

Detalhes do Membro "Não Definido"

Membro ainda não foi associado a nenhum .

Lista de Funções do Membro "Não Definido"
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Lista de Atividades da Função Instrutor/ministrante

Descrição Horas Totais na Atividade

Ministrar o Módulo 7 30

Detalhes do Membro "Não Definido"

Membro ainda não foi associado a nenhum .

Lista de Funções do Membro "Não Definido"

Lista de Atividades da Função Instrutor/ministrante

Descrição Horas Totais na Atividade

Ministrar o módulo. 10

Detalhes do Membro "Não Definido"

Membro ainda não foi associado a nenhum .

Lista de Funções do Membro "Não Definido"

Lista de Atividades da Função Coordenador (a)

Descrição Horas Totais na Atividade

Finalização das atividades do projeto com relatório final 10

Detalhes do Membro "Não Definido"

Membro ainda não foi associado a nenhum .

Lista de Funções do Membro "Não Definido"

Lista de Atividades da Função Apoio Administrativo

Descrição Horas Totais na Atividade

Apoio a finalização das atividades com elaboração do relatório final 10
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Detalhes do Membro "TEREZINHA FERNANDES MARTINS DE SOUZA"

Servidor (Docente) (Docente)

Nome: TEREZINHA FERNANDES MARTINS DE SOUZA

Data de Nascimento: 09/10/1970 Sexo: F

CPF: 76208087104 RG: 740985 Siape: 1546581

Telefone Primário: (65) Telefone Secundário: Email: terezinha.ufmt@gmail.com

Lista de Funções do Membro "TEREZINHA FERNANDES MARTINS DE SOUZA"

Lista de Atividades da Função Vice-Coordenador

Descrição Horas Totais na Atividade

Atividades de finalização do curso com elaboração do relatório final 10

Lista de Atividades da Função Vice-Coordenador

Descrição Horas Totais na Atividade

Coordenar as atividades do projeto 50

Detalhes do Membro "GLAUCE VIANA DE SOUZA TORRES"

Servidor (Docente) (Docente)

Nome: GLAUCE VIANA DE SOUZA TORRES

Data de Nascimento: 26/11/1971 Sexo: F

CPF: 49670000106 RG: 06932347 Siape: 2203373

Telefone Primário: (65) Telefone Secundário: Email: glauce.ufmt@gmail.com

Lista de Funções do Membro "GLAUCE VIANA DE SOUZA TORRES"

Lista de Atividades da Função Coordenador (a)

Descrição Horas Totais na Atividade

Coordenação 50

Detalhes do Projeto "CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PARA
TUTORES DE PÓS-GRADUAÇÃO"

Informações do Coordenador

Nome: FATIMA MARIA PONTES PIRES

Email: fmpp@ufmt.br Telefone:

Unidade Lotacional: Secretaria de Tecnologia Educacional Campus: CUIABÁ
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Detalhes do Projeto CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PARA TUTORES DE PÓS-
GRADUAÇÃO

Nome do Edital: EDITAL Nº 003/EXT/2017 FLUXO CONTÍNUO DE AÇÕES DE EXTENSÃO Tipo do Edital: Extensão Fluxo Contínuo

Público Total: 30 Carga Horária Total do Projeto: 240 horas

Data de Início: 27/07/2017 Data de Término: 01/08/2018

Área do Conhecimento: Ciências Humanas Área Temática: Educação

Unidade Propositora:

Será definida no momento da Submissão do Projeto.

Unidade Avaliadora:

Será definida no momento da Submissão do Projeto.

Carga Horária do Coordenador: 1 horas

Resumo: O Programa de Pesquisa e Formação de Tutores da UFMT/UAB, é promovido pela Secretaria de Tecnologia Educacional (SETEC) –
UFMT no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), em parceria com as Coordenações de Curso, e será ofertado a partir de grupos
permanentes de formação continuada, disseminando metodologias educacionais mediadas por tecnologias utilizando o Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA), articuladas com pesquisa e intervenção pedagógica nos cursos ofertados pela UFMT na modalidade a distância. O Programa
tem como meta prevista 04 cursos intitulados: 1- Aperfeiçoamento para Tutores da Graduação;2- Aperfeiçoamento para Tutores da Pós
Graduação;3- Formação de Professores EaD;4-Formação Coordenação de Polo. Porém, Inicialmente serão ofertados os dois primeiros cursos com
100 vagas distribuídos entre doze polos UAB no Estado de Mato Grosso, com carga horária de 240horas/cada.

Justificativa: A Universidade Federal de Mato Grosso, desde a sua Fundação, em 1972, tem permanentemente voltado suas políticas de ensino,
extensão e pesquisa para o interior do Estado de Mato Grosso. Por esta razão, possui 03 campi no interior, além de 17 polos de Educação a
Distância. Nesta modalidade, a UFMT é pioneira no Brasil, ao oferecer, em 1995, o primeiro curso de graduação do país. Com a educação a
distância a UFMT se propõe a democratizar o acesso ao ensino superior, além de dar cumprimento a uma de suas políticas centrais que é a de
Formação de Professores na perspectiva da pesquisa, ensino e extensão. Nesse sentido, desenvolve um Programa de Pesquisa e Formação de
Tutores da UFMT/UAB, cuja meta é formar todos os tutores que atuam na formação em nível superior de licenciandos e bacharéis da Administração
Pública, na modalidade a distância, no estado de Mato Grosso vinculados à UFMT pelo sistema CAPES/MEC. O Programa de Pesquisa e Formação
de Tutores da UFMT/UAB é promovido pela SETEC a partir da implementação do Edital n.075/2014 da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível superior (CAPES) e Portaria N. 183, de 21 de outubro de 2016 do MEC, torna-se necessário instituir o referido programa envolvendo
bolsistas que atuarão em programas de formação de tutores para atividades a serem desenvolvidas em Cursos de Graduação e Pós Graduação na
modalidade a distância. O fomento que dará suporte a formação por meio de bolsas no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) e a
CAPES - Ministério da Educação. As atividades a serem desenvolvidas, contemplarão o trabalho de formação e pesquisa intervencionista, contando
como principais colaboradores bolsistas financiados por meio da lei 11.723 de 06 de fevereiro de 2006. O Programa de Formação promovido pela
SETEC – UFMT no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), em parceria com as Coordenações de Curso será ofertado a partir de
grupos permanentes de formação continuada, disseminando metodologias educacionais mediadas por tecnologias utilizando o Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA), articuladas com pesquisa e intervenção pedagógica nos cursos ofertados pela UFMT na modalidade a distância. Nesse sentido

o programa ainda se justifica pela realização de diversas ações, envolvendo: ampliação de conhecimentos sobre modalidades educacionais:
fundamentos, aspectos legais e pedagógicos aliados às tecnologias que subsidiam a aprendizagem em ambientes virtuais; realização de pesquisas
intervencionistas; participação em cursos e eventos de atualização pedagógica que serão apresentados durante a realização dos cursos de
graduação e pós graduação. Acreditamos que a oferta da formação potencializa novos espaços, dinâmicas e estratégias de aprendizagens virtuais,
favorecendo diversas possibilidades de ensino e aprendizagens incubadoras de mudanças concretas na realidade educacional.

Objetivos: GERAL: Formar tutores para atuarem na formação de professores que atuam nos cursos de pós-graduação na modalidade a distância

(Mídias na Educação; Gestão Pública; Diversidade e Inclusão nas Ciências Naturais e Informática na Educação) pela UFMT, a partir de estudos e
teóricos e práticos que promovam a realização de atividades de pesquisa intervencionista e avaliação, considerando a função dos diferentes atores
que atuam na formação EaD. ESPECÍFICOS: - Realizar estudos teóricos que subsidiam a construção de uma base epistêmica na EaD, dando
centralidade em concepções e sistemas de tutoria; - Alicerçar uma formação pautada na pesquisa intervencionista, estudos teóricos e avaliação da
formação em curso; - Desenvolver pesquisa intervencionista a partir de diagnóstico e intervenção em todas as etapas de acompanhamento de
cursistas no processo formativo na educação a distância; - Prover múltiplas aplicações das ferramentas de aprendizagens na Plataforma Moodle; -
Alcançar semestralmente avaliação do processo e formativo a partir de uma retroalimentação das atividades de pesquisa intervencionista realizadas
na formação EaD; - Apresentar resultados das pesquisas realizadas em seminários e congressos científicos acadêmicos.

Metodologia: A abordagem deste processo formativo é uma espiral de possibilidades e descobertas que atenda as necessidades dos cursos
ofertados na modalidade a distância. Possui também três dimensões intrinsecamente conectadas entre si: a- Ensino: perspectiva multi, inter e
transdisciplinar e interinstitucional, uma vez que envolve diferentes áreas de formação, bem como atuação em escolas e empresas, com vistas a
contribuição social. b- Pesquisa: articular de forma efetiva o ensino e a pesquisa, em busca de difundir resultados acadêmicos, científicos e
culturais; c- Intervenção: aproximar das organizações escolares e empresarias a partir dos conhecimentos construídos com interface a realidade
local; O processo formativo ocorrerá de acordo com um arranjo híbrido, que prevê: • Modalidade presencial – 100 horas a serem desenvolvidas na
SETEC/UFMT previamente estipulados com datas acordadas com as Coordenações de Cursos (pós-graduação:Mídias na Educação; Gestão
Pública; Diversidade e Inclusão nas Ciências Naturais e Informática na Educação ) e SETEC. As aulas serão ministradas por professores
especialistas no assunto em pauta; Os momentos presenciais acontecerão trimestralmente antecedendo sua formação especificada disciplina do
curso. Os tutores de diferentes cursos estarão juntos para o diálogo formativo no espaço da SETEC/UFMT. • Modalidade a distância - 140
horas/aula, orientada por pesquisadores do grupo de pesquisa Lêtece/UFMT. Para esta modalidade os cursos terão como ferramenta o Ambiente
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Detalhes da Ação "Módulo 1- Gestão de Educação Aberta e a Distância e seus
Fundamentos Legais"

Módulo 1- Gestão de Educação Aberta e a Distância e seus Fundamentos Legais

Tipo de Ação: Outro Data de início: 27/07/2017 Data de término: 13/08/2017

Local: SETEC

Unidade Geral: Seção de Serviços Administrativos [RES.CD N.º 11 19/10/12 INATIVA]

Unidade de Origem: Seção de Serviços Administrativos [RES.CD N.º 11 19/10/12 INATIVA]

Carga horária total estimada: 30 horas Abrangência: REGIONAL

Detalhes da Ação "Módulo 2- Concepções e Práticas de Tutoria/Orientação
Acadêmica "

Módulo 2- Concepções e Práticas de Tutoria/Orientação Acadêmica

Tipo de Ação: Outro Data de início: 14/08/2017 Data de término: 17/09/2017

Local: SETEC

Unidade Geral: Seção de Serviços Administrativos [RES.CD N.º 11 19/10/12 INATIVA]

Unidade de Origem: Seção de Serviços Administrativos [RES.CD N.º 11 19/10/12 INATIVA]

Carga horária total estimada: 45 horas Abrangência: REGIONAL

Virtual de Aprendizagem (AVA) em que serão simultaneamente disponibilizados via internet, conteúdos pedagógicos previsto no curso, contemplando
por recursos midiáticos de áudio, vídeos, textos e animações, além de possibilitar o trabalho colaborativo entre as equipe.

Avaliação: O processo de avaliação da aprendizagem na Educação a Distância requer tratamento e considerações especiais em alguns aspectos.

O primeiro deles consiste o de se obter dos(as) alunos(as) a capacidade de produzir e reconstruir conhecimentos, de analisar e posicionar-se
criticamente diante das situações concretas que se lhes apresentem. O segundo, que o(a) aluno(a) seja levado a desenvolver métodos de estudo
individuais e em grupo, para que possa estabelecer interação com os(as) colegas, tutores, professor(a) formador(a) todas as vezes que sentir
necessidade; que obtenha confiança e autoestima perante o trabalho realizado; e, que desenvolva a capacidade de análise e de elaboração de
juízos próprios. Assim, o que interessa no processo de avaliação de aprendizagem é analisar a capacidade de reflexão crítica dos(as) alunos(as)
diante de suas próprias experiências, a fim de que possam atuar, dentro de seus limites, sobre o que os impede de agir para transformar aquilo que
julga limitado em termos de estratégias de aprendizagens apresentado ao cursista durante a formação. Desse modo, o curso pretende desencadear
um processo de avaliação que possibilite analisar como se realiza não só o envolvimento do(a) cursista no seu cotidiano de curso, mas também
como se realiza o eclodir de outras formas de conhecimento, obtidos de sua prática e experiência, com base nos referenciais teóricos e práticos. A
avaliação processual proposta buscar-se-á observar e analisar como se dá o processo de estudo do(a) aluno(a), sob três âmbitos: cognitivo, meta-
cognitivo e didático-pedagógico, os quais resultarão em conceitos: ? cognitivo: acompanha as discussões e abordagens propostas no material
didático; ? metacognitivo: como estuda e aprende; como desenvolve trabalhos em grupo; ? didático-pedagógico: estabelece relações entre o
conhecimento trabalhado e a sua prática pedagógica; Critérios gerais: a) Ter postado no prazo estabelecido a(s) atividade(s) avaliativa(s) e o texto
do Fórum; b) Ter o parecer favorável do tutor, no sentido de demonstrar condições de fazê-lo. Critérios específicos - Módulo I – Produção de
pesquisa com interface na superação de dificuldades de aprendizagem apresentadas por cursistas nos polos. Critérios específicos - Módulo II –

Produção de pesquisa com interface na superação de dificuldades de aprendizagem apresentadas por cursistas nos polos. Critérios específicos -
Módulo III – Produção de pesquisa com interface na superação de dificuldades de aprendizagem apresentadas por cursistas nos polos. Critérios
específicos - Módulo IV – Produção de pesquisa com interface na superação de dificuldades de aprendizagem apresentadas por cursistas nos polos.
Critérios específicos - Módulo V – Produção de pesquisa com interface na superação de dificuldades de aprendizagem apresentadas por cursistas
nos polos. Critérios específicos - Módulo VI – Produção de pesquisa com interface na superação de dificuldades de aprendizagem apresentadas por
cursistas nos polos. Não existe a intencionalidade de reprovação, o(a) cursista irá “refazendo o percurso” (um ir-e-vir, um retomar, um rever),
apoiado pelo(a) tutor(a) e equipe pedagógica (professores formadores e tutores a distância), até que consiga “dar o salto” e conquistar, assim, a
etapa seguinte do curso, pois ele tem um prazo estabelecido para cada módulo e, consequentemente, para o término do curso. Conceitos: O
acompanhamento do(a) aluno(a) nos diversos momentos se dará mediante a tutoria presencial e a distância, será relatado os rendimentos por meio
de registro individual no AVA - Ambiente Virtual na forma dos seguintes conceitos: CONCEITO NOTA A –Ótimo 80 a 100 B – Bom 50 a 79 RA-
Refazer Atividade 00 a 49

Resumo: O Módulo 1 tratará dos seguintes assuntos: I-Marcos teóricos e legais: Lei 11.273/2016, (Destacar a parte do tutor) Decreto 5.622 -
Destacar - polo -(EAD),Edital 75/2014, Resolução 68/CONSEPE/UFMT e Portaria N. 183, de 21 de outubro de 2016 do MEC (interlocutores); II-
Educação a distância (EaD) III- Educação Aberta e a Distância (EAD)

Resumo: O Módulo 1 tratará dos seguintes assuntos: I - Concepções e sistemas de Tutoria; II - Como “tutorar” – processo de ensino e
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Detalhes da Ação "Módulo 3- Ambientação Online"

Módulo 3- Ambientação Online

Tipo de Ação: Outro Data de início: 18/09/2017 Data de término: 22/10/2017

Local: SETEC

Unidade Geral: Seção de Serviços Administrativos [RES.CD N.º 11 19/10/12 INATIVA]

Unidade de Origem: Seção de Serviços Administrativos [RES.CD N.º 11 19/10/12 INATIVA]

Carga horária total estimada: 30 horas Abrangência: REGIONAL

Detalhes da Ação "Módulo 4- Cibercultura e Docência On Line "

Módulo 4- Cibercultura e Docência On Line

Tipo de Ação: Outro Data de início: 23/10/2017 Data de término: 26/11/2017

Local: SETEC

Unidade Geral: Seção de Serviços Administrativos [RES.CD N.º 11 19/10/12 INATIVA]

Unidade de Origem: Seção de Serviços Administrativos [RES.CD N.º 11 19/10/12 INATIVA]

Carga horária total estimada: 45 horas Abrangência: REGIONAL

Detalhes da Ação "Módulo 5- Produção Analitica Reflexiva"

Módulo 5- Produção Analitica Reflexiva

Tipo de Ação: Outro Data de início: 27/11/2017 Data de término: 02/02/2018

Local: SETEC

Unidade Geral: Seção de Serviços Administrativos [RES.CD N.º 11 19/10/12 INATIVA]

Unidade de Origem: Seção de Serviços Administrativos [RES.CD N.º 11 19/10/12 INATIVA]

Carga horária total estimada: 20 horas Abrangência: REGIONAL

aprendizagem; III - Perfil, competências e responsabilidades do tutor (presencial e a distância); IV - Estratégias de mediação e acompanhamento da
tutoria aos estudantes.

Resumo: O módulo trará dos seguintes assuntos: I-Instrumentalização básica, intermediaria e avançada sobre AVA; II-Gestão da informação na
internet: buscadores, organizando o seu conhecimento em pastas, recuperando e organizando vídeos na internet; III- Repositórios de informação
digital: bibliotecas virtuais, portal de periódicos, google acadêmico, IV - Ambiente virtual de aprendizagem e suas interfaces na perspectiva dos
letramentos digitais (LDs).

Resumo: O módulo trará dos seguintes assuntos: I - Cibercultura: redes sociais, estruturadas pelos softwares sociais; mobilidade dos
computadores e dispositivos móveis; convergência dos dispositivos e redes móveis, como os laptops, celulares, mídias locativas. II - Docência
online: potências e contribuições comunicacionais da cibercultura para a autoria e a formação de professores na cibercultura. III - Articulando

interfaces da Web 2.0 com ambiente virtual de aprendizagem e dispositivos móveis: criação, uso e divulgação de REAs (recursos educacionais
abertos).

Resumo: O módulo tratará sobre a Produção de artigos.
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Detalhes da Ação "Módulo 6- Metodologia de Pesquisa e Direitos Autorais"

Módulo 6- Metodologia de Pesquisa e Direitos Autorais

Tipo de Ação: Outro Data de início: 03/02/2018 Data de término: 03/03/2018

Local: SETEC

Unidade Geral: Seção de Serviços Administrativos [RES.CD N.º 11 19/10/12 INATIVA]

Unidade de Origem: Seção de Serviços Administrativos [RES.CD N.º 11 19/10/12 INATIVA]

Carga horária total estimada: 30 horas Abrangência: REGIONAL

Detalhes da Ação "Módulo 7- Comunicação e Informação Digital em uma
Perspectiva Educacional"

Módulo 7- Comunicação e Informação Digital em uma Perspectiva Educacional

Tipo de Ação: Outro Data de início: 03/04/2018 Data de término: 03/05/2018

Local: SETEC

Unidade Geral: Seção de Serviços Administrativos [RES.CD N.º 11 19/10/12 INATIVA]

Unidade de Origem: Seção de Serviços Administrativos [RES.CD N.º 11 19/10/12 INATIVA]

Carga horária total estimada: 30 horas Abrangência: REGIONAL

Detalhes da Ação "Módulo 8- Produção Analitica Reflexiva"

Módulo 8- Produção Analitica Reflexiva

Tipo de Ação: Outro Data de início: 01/06/2018 Data de término: 02/07/2018

Local: SETEC

Unidade Geral: Seção de Serviços Administrativos [RES.CD N.º 11 19/10/12 INATIVA]

Unidade de Origem: Seção de Serviços Administrativos [RES.CD N.º 11 19/10/12 INATIVA]

Carga horária total estimada: 10 horas Abrangência: REGIONAL

Detalhes da Ação "Coordenação do Projeto"

Coordenação do Projeto

Resumo: O módulo tratará dos seguintes assuntos: I- Direitos autorais: O que é Creative Commons? II- Publicação de trabalhos científicos III-
Metodologia científica – ABNT;

Resumo: O módulo tratará dos seguintes assuntos: I-Comunidades virtuais e redes sociais em contextos educacionais; II- Práticas de comunicação
em EAD; III- Princípios básicos, planejamento e roteirização de videoaulas; IV- Produção de materiais digitais para AVA.

Resumo: O módulo tratará sobre Produção de artigo.
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Tipo de Ação: Outro Data de início: 27/07/2017 Data de término: 01/08/2018

Local: SETEC

Unidade Geral: Seção de Serviços Administrativos [RES.CD N.º 11 19/10/12 INATIVA]

Unidade de Origem: Seção de Serviços Administrativos [RES.CD N.º 11 19/10/12 INATIVA]

Carga horária total estimada: 50 horas Abrangência: LOCAL

Detalhes da Ação "Finalização das atividades do projeto"

Finalização das atividades do projeto

Tipo de Ação: Outro Data de início: 16/07/2018 Data de término: 01/08/2018

Local: SETEC

Unidade Geral: Seção de Serviços Administrativos [RES.CD N.º 11 19/10/12 INATIVA]

Unidade de Origem: Seção de Serviços Administrativos [RES.CD N.º 11 19/10/12 INATIVA]

Carga horária total estimada: 10 horas Abrangência: LOCAL

Detalhes do Membro "Não Definido"

Membro ainda não foi associado a nenhum .

Lista de Funções do Membro "Não Definido"

Lista de Atividades da Função Tutor

Descrição Horas Totais na Atividade

Ministrar o módulo I 30

Detalhes do Membro "Não Definido"

Membro ainda não foi associado a nenhum .

Lista de Funções do Membro "Não Definido"

Lista de Atividades da Função Tutor

Descrição Horas Totais na Atividade

Resumo: Coordenar as atividades concernentes ao projeto

Resumo: Atividades de finalização do curso com elaboração do relatório final
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Descrição Horas Totais na Atividade

Ministrar o módulo 45

Detalhes do Membro "Não Definido"

Membro ainda não foi associado a nenhum .

Lista de Funções do Membro "Não Definido"

Lista de Atividades da Função Tutor

Descrição Horas Totais na Atividade

Ministrar o módulo 30

Detalhes do Membro "Não Definido"

Membro ainda não foi associado a nenhum .

Lista de Funções do Membro "Não Definido"

Lista de Atividades da Função Tutor

Descrição Horas Totais na Atividade

Tutoria do módulo 45

Detalhes do Membro "Não Definido"

Membro ainda não foi associado a nenhum .

Lista de Funções do Membro "Não Definido"

Lista de Atividades da Função Tutor

Descrição Horas Totais na Atividade

Tutoria do módulo 20

Detalhes do Membro "Não Definido"
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Membro ainda não foi associado a nenhum .

Lista de Funções do Membro "Não Definido"

Lista de Atividades da Função Tutor

Descrição Horas Totais na Atividade

Tutoria do módulo 30

Detalhes do Membro "Não Definido"

Membro ainda não foi associado a nenhum .

Lista de Funções do Membro "Não Definido"

Lista de Atividades da Função Tutor

Descrição
Horas Totais na
Atividade

O módulo tratará dos seguintes assuntos: I-Comunidades virtuais e redes sociais em contextos educacionais; II- Práticas de
comunicação em EAD; III- Princípios básicos, planejamento e roteirização de videoaulas; IV- Produção de materiais digitais para
AVA.

30

Detalhes do Membro "Não Definido"

Membro ainda não foi associado a nenhum .

Lista de Funções do Membro "Não Definido"

Lista de Atividades da Função Tutor

Descrição Horas Totais na Atividade

Tutoria do módulo 10

Detalhes do Membro "DEBORA ERILEIA PEDROTTI MANSILLA"

Servidor (Docente) (Docente)

Nome: DEBORA ERILEIA PEDROTTI MANSILLA
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Data de Nascimento: 26/07/1972 Sexo: F

CPF: 56962070144 RG: 08784205 Siape: 2062062

Telefone Primário: (65) Telefone Secundário: Email: deborapedrotti@gmail.com

Lista de Funções do Membro "DEBORA ERILEIA PEDROTTI MANSILLA"

Lista de Atividades da Função Vice-Coordenador

Descrição Horas Totais na Atividade

Coordenar as atividades concernentes ao projeto 50

Lista de Atividades da Função Vice-Coordenador

Descrição Horas Totais na Atividade

Atividades de finalização do curso com elaboração do relatório final 10

Detalhes do Membro "TEREZINHA FERNANDES MARTINS DE SOUZA"

Servidor (Docente) (Docente)

Nome: TEREZINHA FERNANDES MARTINS DE SOUZA

Data de Nascimento: 09/10/1970 Sexo: F

CPF: 76208087104 RG: 740985 Siape: 1546581

Telefone Primário: (65) Telefone Secundário: Email: terezinha.ufmt@gmail.com

Lista de Funções do Membro "TEREZINHA FERNANDES MARTINS DE SOUZA"

Lista de Atividades da Função Coordenador (a)

Descrição Horas Totais na Atividade

Coordenar as atividades concernentes ao projeto 50

Lista de Atividades da Função Coordenador (a)

Descrição Horas Totais na Atividade

Atividades de finalização do curso com elaboração do relatório final 10

Detalhes do Membro "Não Definido"

Membro ainda não foi associado a nenhum .

Lista de Funções do Membro "Não Definido"

Lista de Atividades da Função Apoio Administrativo

Descrição Horas Totais na Atividade
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Descrição Horas Totais na Atividade

Apoiar a coordenação nas atividades do curso no decorrer do projeto 20
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