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Diretoria de Educação a
Distância

Identidade Visual para Componentes Curriculares EaD no Ambiente Virtual –

MOODLE UNIPAMPA



Histórico

O Projeto Identidade Visual foi organizado 

em agosto de 2012 pela Assessoria de 

Comunicação Social (ACS), composta pelos 

seguintes profissionais: Coordenador Prof. 

Fábio Corniani (Publicidade e Propaganda), 

estagiários Rodrigo Lara, Mariah Schmidt e 

Ricardo Zocca e do servidor Patric da Silva 

Ribeiro do NTIC

•

• O Projeto contemplava a criação do 

personagem Juca Byte, a identidade visual do 

Moodle, dos livros textos e dos carimbos 

(ícones).
• Com a finalização do Projeto Identidade 

Visual, em maio de 2013 foi organizado o 

Modelo de Livro Texto, disponível no link: 

http://porteiras.s.unipampa.edu.br/ead/orient

acoes-ead/
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Histórico

•

O Manual de Produção do Material Didático foi 

finalizado em dezembro de 2012, com embasamento 

nos seguintes documentos: “Pesquisa, 

Desenvolvimento e Capacitação: Recursos 

Educacionais, Tecnologias Educacionais e Atividades a 

Distância – UFSM, 2011”; “Atividades de Estudo 

Hipermidiáticas mediadas por Ambiente Virtual de 

Ensino-Aprendizagem Livre”; “Dissertação de 

Mestrado, UFSM, Fabiane Sarmento Fruet, 2010”; e 

“Roteiro da Aula Virtual, Secretaria da Educação a 

Distância da FURG”. O Manual foi organizado pelas 

professoras Cláudia Camerini Corrêa Pérez, Fabiane 

Sarmento Oliveira Fruet e Vanessa Fonseca Barbosa.

• O Manual de Produção do Material Didático contém 

informações e orientações ao professor sobre a 

produção do material para o Moodle, sobre 

planejamento, estrutura e linguagem, bem como o 

roteiro da aula virtual no Moodle e um modelo de 

guia didático. Esse manual está disponível no link: 

http://porteiras.s.unipampa.edu.br/ead/orientacoes-

ead/
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Modelo Proposto pela ACS/NTICLivro-Texto:
Capa
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Livro-Texto:
Capa

Modelo Proposto pela ACS/NTIC
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Adaptações para o MOODLE

• A Coordenadoria de Educação a

Distância(hoje Diretoria de EaD), adaptou
a identidade visual proposta para material

impresso para a utilização no Ambiente

Virtual MOODLE.

• A seguir as imagens adaptadas, incluindo

logo UAB.
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Universidade Federal do Pampa 

 

Gestão Pública Municipal

Modelo 
de Capa
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Universidade Federal do Pampa  



Letras

Modelo 
de Capa



A seguir, modelos de imagens para
utilizar como rótulos nos componentes

curriculares do Ambiente Virtual –
MOODLE, bem como na organização de
outros materiais didáticos, como textos

em PDF, por exemplo.
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Universidade Federal do Pampa 

------------------------------ Componente Curricular
Profª xxxxxxxxxxxxx

xx ----------------------------







Universidade Federal do Pampa 

------------------------------ Componente Curricular
Profª xxxxxxxxxxxxx

xx ----------------------------
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Gestão Pública Municipal

Gestão Pública Municipal









Universidade Federal do Pampa 

----------------------------------Componente Curricular
Profª xxxxxxxxxxxxx

x---------------------------







Universidade Federal do Pampa 

----------------------------------Componente Curricular
Profª xxxxxxxxxxxxx

x---------------------------
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Letras

Letras
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Modelo GP

Unidade 1



Modelo Letras
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Modelo/exemplos
GP







----------------------Título xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------







Metodologia da Pesquisa---------------------- ------------------
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Unidade 2
Módulo Didático II e III

Unidade 1
Módulo Didático I



Modelo/exemplos
Letras







Título xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------------------------







--------------------Gênero artigo de opinião – Produção ----------------

15

Unidade 2
Módulo Didático II e III

Unidade 1
Módulo Didático I



Modelo GP






--------------------------------------- xxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------------------------







------------------------------------ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx -------------------------
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Unidade 2

Unidade 1



Modelos Letras






--------------------------------------- xxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------------------







------------------------------------ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------------------
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Unidade 8

Unidade 7



Livro- Texto: Informações iniciais
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Modelo GP

19

Olá, pessoal!
Sejam Bem vindos ao

componente curricular
........ A seguir os

objetivos do componente.



Modelo Letras
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Olá, pessoal!
Sejam Bem vindos

ao componente
curricular Prática de

Linguagem II. A
seguir os objetivos

do componente.



Modelo GP
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Aqui alguns 
recortes com o 

mascote

Olá, neste componente curricular,
você irá desenvolver a capacidade de

.....



Modelo Letras
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Olá, neste componente curricular,
você irá desenvolver a capacidade de

ler, interpretar e produzir textos
escritos.



Modelo GP
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Olá, neste componente curricular,
você irá desenvolver a capacidade de

..... .

Olá pessoal, chegamos
ao final de mais um

componente curricular.
Agora teremos um

grande desafio, vamos
construir um e-book

contendo os trabalhos
realizados. Fique ligado,
a seguir as instruções.



Modelos Letras
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Olá, neste componente curricular,
você irá desenvolver a capacidade

de ler, interpretar e produzir
textos escritos.

Olá pessoal, chegamos
ao final de mais um

componente curricular.
Agora teremos um

grande desafio, vamos
construir um e-book

contendo os trabalhos
realizados. Fique ligado,
a seguir as instruções.



Modelo GP
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Olá, como estão até
aqui? Craques em

Metodologia da
Pesquisa?

Então, vamos iniciar
o.... . Bons estudos!



Modelo Letras
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Olá, como estão até
aqui? Craques em
prática de leitura?

Então, vamos iniciar
o nível IV. Bons

estudos!



Modelo GP
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Olá, chegamos ao fim
deste componente

curricular, esperamos que
tenha gostado!

Continuamos com o
Prof....... Em .....Até lá!

Aqui alguns 
recortes com 

o mascote



Modelo Letras
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Olá pessoal, 
chegou a hora do 
nosso encontro 

presencial

Olá, chegamos ao fim deste

componente curricular,

esperamos que tenha gostado!

Continuamos com a Profª Denise

na Prática de Linguagem II.

Até lá!



Possibilidades de carimbos
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Graduada em Letras 
Região de Joinville ( 
Federal  de  Santa  C 
Universidade Federal

Alguns Exemplos do curso de Letras EaD:

Seja bem vindo(a) ao componente curricular 
Prática de Linguagem I, sou a Profª Dra. Denise 
Aparecida Moser e irei trabalhar com você este 

componente, bem como a continuação II, III e IV. 
A seguir você encontra o Plano de Ensino e 

algumas informações sobre o meu currículo.

– Português e Inglês: Licenciatura pela Fundação Educacional da
1990), mestra em Linguística/ Psicolinguística pela Universidade
atarina  (1997)  e  doutora  em  Linguística/Psicolinguística  pela
de Santa Catarina (2011). Tem experiência como professora de

Educação Básica (português e inglês) e Ensino Superior (Linguística, Língua Portuguesa,
Prática de Ensino em Português e Metodologia da Pesquisa), Orientadora e Revisora de
Trabalhos Acadêmicos e   de Estágios Docentes, Orientadora   de Atividades
Complementares e Secretaria Escolar. Atualmente é professora adjunta da Universidade
Federal do Pampa, Campus Jaguarão, na área de Letras – Português e Espanhol, tendo
como foco de trabalho o processamento
acadêmicos, em Português.

da leitura e produção de gêneros discursivos
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Alguns Exemplos do curso de Letras EaD:

Seja bem vindo(a) ao componente curricular 
Prática de Linguagem I, sou a Profª Dra. Denise 
Aparecida Moser e irei trabalhar com você este 

componente, bem como a continuação II, III e IV. 
A seguir você encontra o Plano de Ensino e 

algumas informações sobre o meu currículo.

Sejam bem-vindos a Prática em Linguagem III!
Esse componente curricular será dividido em quatro
módulos, sendo que cada módulo terá duração de
duas semanas.
Esse ambiente será nosso local de encontro durante
esse período, e o utilizaremos para trocar nossas
ideias e experiências, expor nossas dúvidas e anseios
e colaborarmos com nosso conhecimento.

Me coloco a disposição de vocês!
Abraço

Prof.ª Denise

31



Exemplos da organização do componente curricular no MOODLE:

Continuação:
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Exemplos da organização do componente curricular no MOODLE:
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Exemplos da organização do componente curricular no MOODLE:
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Olá,
chegou a hora 
do exercício!



Exemplos da organização do componente curricular no MOODLE:
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Olá, chegamos ao fim deste 

componente curricular

semântica e pragmática. 

Vejamos os conceitos de 

semântica e Pragmática 

transformados em uma nuvem 

de palavras.

Um grande abraço e até breve



“Eu tenho a certeza de que a educação a distância
certamente é algo do futuro que já chegou, que já está
entre nós, compete só a gente ter a possibilidade e a

expertise para tirar dessa ferramenta aquilo que
efetivamente ela tem para dar, que

transformação das pessoas através do
saber e da arte.”

é justamente a
conhecimento, do

(ABREU et al, Série de depoimentos

Educação sem Fronteiras na Amazônia, 2009)
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