
 
 
 

ANEXO A  
FORMULÁRIO DE PROPOSTA 

 
DADOS DO PROPONENTE 

Campus do(s) Proponente(s): Jaguarão 

Nome do(s) Proponente(s): Cláudia Camerini Corrêa Pérez 

SIAPE do(s) Proponente(s): 1323445 

Cargo do(s) Proponente(s): Professor Assistente 

Email do(s) Proponente(s): claudia.perez@unipampa.edu.br 

Campus do(s) Proponente(s): Jaguarão 

Nome do(s) Proponente(s): Maria do Socorro de Almeida Farias-Marques 
SIAPE do(s) Proponente(s): 1876360 

Cargo do(s) Proponente(s): Professor Assistente 

Email do(s) Proponente(s): marisocorrof@yahoo.com.br 

DADOS DO CURSO 

Curso onde se insere a Proposta: Licenciatura em Letras Português modalidade a distância 

Curso Superior Reconhecido: x Sim  Não 

 

Proposta de Componente Curricular já 
existente? 

x Sim  Não 

Componente Curricular de Curso que 
prevê a semipresencialidade no PPC? 

x Sim  Não 

Componente Curricular oferecido no 
Edital da Jornada de 2011? 

 Sim x Não 

DADOS DA PROPOSTA 

Linha da Proposta: 

 A1  A2  A3  A4 

 B1  B2  B3 
 

x C1  C2  

Título da Proposta: 
Capacitação para a elaboração de materiais digitais do curso de 
Letras modalidade a distância 

Carga Horária Total: 104 

   Carga Horária Presencial: 64h 

   Carga Horária Semi-presencial: 60h 

Quantidade de encontros presenciais: 80 

Quantidade de vagas previstas: 10 

RECURSOS DE CUSTEIO NECESSÁRIOS À PROPOSTA 

Bolsa para alunos de graduação
1
: x 1 de 12h  2 de 12h  1 de 20h  2 de 20h 

ATIVIDADES DO(S) BOLSISTA(S) 

Carga Horária do Bolsista Nr 01 12h 

Descrição da Atividade a desenvolver 1 

 - Iniciar o planejamento, junto ao professor coordenador, das 

capacitações para os professores do curso de Letras Português 
modalidade a distância sobre o Moodle e a produção de 
materiais didáticos para o referido curso. 
- Auxiliar nas capacitações com os professores nas datas e 
horários definidos. Acredita-se que cada capacitação precisará 
de no mínimo 2 aulas presenciais de 2 horas cada aula, além do 
atendimento a distância. 
- Acompanhar os professores, na capacitação de produção de 
materiais didáticos, que já pensem em como podem construir o 
material para o próprio componente curricular. Quais os 
recursos pretendem usar entre outras especificidades da sua 
disciplina.  
- Responder via Moodle (chat, fóruns) as dúvidas off-line dos 
professores que poderão surgir entre as capacitações ou depois 
das mesmas.  
- Agendar encontro individual, se acharem necessário, para tirar 



 
 

as dúvidas dos professores que realizarem a capacitação de 
produção de materiais para o curso de Letras EaD.  

   Carga Horária da Atividade 1  12h semanais 

Descrição da Atividade a desenvolver 2 Elaboração de Relatório Final sobre as Atividades Realizadas. 

   Carga Horária da Atividade 2  Última semana da bolsa. 

DETALHAMENTO DA PROPOSTA 

Espaço aberto para detalhamento da 
execução da proposta e 
detalhamento da solicitação e 
previsão de uso dos recursos e 
bolsas: 

Conforme o Decreto nº. 5.622/2005, a Educação a Distância 
(EaD) é a modalidade educacional em que a mediação nos 
processos de ensino e aprendizagem acontece com a integração 
das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC), 
envolvendo estudantes e professores no desenvolvimento de 
atividades educativas em lugares ou tempos diversos. Essa 
modalidade de ensino é um meio de “democratizar o acesso ao 
conhecimento e de expandir oportunidades de aprendizagem ao 
longo da vida” (BRASIL / MEC, 2000, p. 2). 

Nesse sentido, para a produção de materiais didáticos para 
cursos na modalidade a distância mediados por um ambiente virtual 
de aprendizagem (AVA), como o Moodle (Modular Object-Oriented 
Dynamic Learning Environment), o texto escrito é uma das inúmeras 
possibilidades frente às TIC na tarefa de potencializar o ensino e a 
aprendizagem dos envolvidos nesse âmbito educacional. 

Os materiais didáticos, nesse ambiente, podem ser produzidos 
com características hipermidiáticas, ou seja, por meio da integração 
de diferentes mídias (textos, hipertextos, áudio, vídeo, entre outros 
recursos) ligadas por hiperlinks. Além disso, o Moodle possibilita a 
interação, a interatividade e o desenvolvimento da flexibilidade 
cognitiva (SPIRO; COLLINS; RAMCHANDRAN, 2006) dos 
estudantes que são processos fundamentais na EaD. 

Assim, o material didático poderá integrar o texto com recursos 
multimídia e com atividades disponíveis no Moodle, como tarefas, 
fóruns de discussão, wikis, pesquisas de avaliação, questionários, 
entre outros. Uma vez que entende-se que a aprendizagem em um 
AVA poderá ser potencializada com a integração de Recursos 
Educacionais e de Atividades. 

O Moodle é um software livre que proporciona as quatro 
liberdades: liberdade para copiar, abrir para estudar, melhorar e 
distribuir (STALLMAN, 1994, HERNANDEZ, 2005) e de código 
aberto sob a licença GPL (General Public License). Esse AVA foi 
desenvolvido por Martin Dougiamas e tem alcançado rápida 
evolução, pois seu aperfeiçoamento é constante na comunidade 
www.moodle.org, onde todos dessa equipe desempenham 
colaborativamente atividades que abrangem desde correções de 
erros, aperfeiçoamento e desenvolvimento de ferramentas à 
problematização sobre estratégias pedagógicas de mediação do 
ambiente e suas interfaces. 

Ao se pensar em produzir um material didático, é importante ter 
em mente os objetivos que se pretende alcançar com tal material, 
junto ao estudante. Assim, como em qualquer intervenção 
pedagógica, o planejamento é essencial.  

Em qualquer disciplina, o professor necessita planejar a 
organização do conteúdo e das atividades em unidades e 
subunidades, a sua sequência e suas conexões, estimar o tempo 
investido em cada atividade, estipular as formas e os instrumentos 
de avaliação, entre outros. O planejamento de um material didático 
para a EaD precisa levar em consideração a carga horária da 
disciplina, as especificidades do conteúdo e os recursos didático-
pedagógicos disponibilizados para a oferta de tal disciplina.  

Para tanto, o projeto pretende estabelecer um 



 
 

apoio/orientação/execução em todas as tarefas que envolvem um 
curso e a elaboração de materiais para os componentes curriculares 
do curso de Licenciatura em Letras Português modalidade a 
distância. 

O aluno bolsista do projeto irá auxiliar o professor coordenador 
na capacitação docente para a elaboração dos materiais para o 
curso. Assim como os objetivos que seguem: 
- Mostrar o ambiente virtual de aprendizagem (Moodle) da 
Unipampa, bem como alguns dos principais recursos e atividades. 
 

- Apresentar exemplos de alguns cursos de como organizar uma 
aula no Moodle, quais as informações fundamentais que esta 
precisa conter, qual a ordem, formato dos títulos/rótulos. 
 

- Utilizar o manual e do modelo para a produção de materiais 
didáticos para trabalhar na EaD e algumas instruções de como deve 
ser produzido tal material (material em pdf completo e outro 
disponibilizado em partes no Moodle). 
 

- Auxiliar o professor coordenador toda a condução do processo de 
produção. 
  

- Esclarecer dúvidas e questionamentos por parte dos professores 
que realizam esta capacitação.  
 

- Mostrar como incluir recursos e atividades no Moodle. 
 
- Acompanhar a abertura dos componentes curriculares no Moodle 
para que os professores publiquem o material produzido. 
 
- Apresentar algumas ferramentas tecnológicas que poderão ser 
utilizados pelos professores em seus componentes curriculares, 
editores de vídeo e som, mapas conceituais, livro digital, edição de 
slides interativos, entre outras ferramentas. 
 

A fim de possibilitar que os professores façam uma avaliação 
do material didático que produziram, nas suas diferentes etapas de 
elaboração, será utilizado no final do processo os questionamentos, 
conforme Leitão et. al (1995): 
  

 Os conteúdos estão dando suporte ao desenvolvimento das 
competências identificadas? 

A linguagem está clara, compreensível, propiciando entendimentos 
e reflexões? 

As estratégias pedagógicas propostas (atividades, questões para 
reflexão, uso de imagens, casos etc.) possibilitam que o aluno 
realize uma atividade consciente, reflexivae crítica? 

O material permite partir do contexto do aluno, de suas 
experiências e vivências para que, a partir delas, ele possa construir 
o seu próprio conhecimento? 

As atividades de avaliação estão contemplando todo o percurso do 
processo educativo? 
 

Finalmente, pretende-se que todos os docentes envolvidos no 
processo de capacitação para a produção de materiais digitais 
tenham construído seus componentes do curso de Licenciatura em 
Letras Português na modalidade a distância. 
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online. 1994. 
OBSERVAÇÕES DO PROPONENTE 

Espaço aberto para observações e 
complementos do(s) Proponente(s): 

 

1
 Verificar os itens possíveis e a disponibilidade de recursos prevista na Linha selecionada do 

Edital. A aquisição/uso dos recursos de custeio será encaminhada pelo Campus proponente. 
 
Anexar: 

a) Parecer da Comissão Local pertinente à proposta, autorizando a mesma. 
b) Autorização do Coordenador do Curso. 
c) Plano de Ensino, no caso de proposta das Linhas A1, A2, A3 ou B1. 
d) Plano de Trabalho do(s) Bolsista(s). 

 
 

Jaguarão, 21 de maio de 2013. 
 

__________________________________________ 
 

 
 
 

__________________________________________ 


