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iÜ. CURSO(s) PARA o(s) QUAL(is) A Dlscl
Bachare ado em Tecnologias da Informacão e Comunicacãn  

 
 

ImDortante dis(: [) lna nar . n n]]rnn dp Tnnnn]nnin dn ]nfnrmanõn a ]''"«n--nin--aaa nnin in+pa'J-.n A. ....JÂ--:Importante disciplina para o curso de Tecnologia da Informação e Comunicação, pois introduz os acadêmicos aos
conceitos de Ambientes Virtuais de Ensino e Aprendizagem e suas aplicações. fundamentais para a sua formaçãolno curso  

 
 
Introdução aos Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA). Processo de ensino e aprendizagem em AVA em1--uu'-uyau avo niilvlçniLç;o viiLualõ uu npíeílutzugern TAVA). processo ae ensino e aprenalzagem em AvA em
diferentes contextos. Tecnologias de AVEAs. Funcionalidades dos recursos de um AVA. Design Educacional paraw'u-u--'DO uv- Àvo. - c',--viuyla uu nvcnb. rullçluíiailaaaes aos recursos ae um AVA. Design t=Qucacional para
AVEAs. Tendências de AVEA para educação corporativa. Estratégias pedagógicas e de avaliação por meio de
AvEA Modo agem de um curso no AvEA. ulpuíauva. csuategias peaagoglcas e ae avaliação l  
 
 
ObietiVÓ Gérál:
Fornecer ao aluno o contato e a compreensão sobre Ambientes Virtuais de Ensino e Aprendizagem em diferentes
contextos e apresentar uma visão geral de suas aplicações.

ObiétÊvos;:Específícoé: ; : . :

- Definir e conceituar Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem. l
- Contextualizar o processo de ensino e aprendizagem em um ambiente virtual. l
- Apresentar os conceitos e tecnologias de AVEAs. l
- Apresentar e refletir sobre as novas tendências de e-learning e e-training corporativos. l
- Arláiisê, n:ódélaQeM é déééhvólvirhéhtó: dé órótótibó :dó óliféÓ érn ;ÀvFÀ ' ; l 



X. METODOLOGIA E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO

©

e

mento nos estudos, os quais deverão
ser atingidos conjuntamente. Será obrigatória a frequência efetivação das atividades, ficando reprovado o alunol
que não contabilizar no mínimo a 75% entre os encontros presenciais e as p.ubl.ilações no FÓRUM/AVES. l
Serão avaliados na elaboração das atividades. consistência, interesse e assiduidade do aluno. sendo:

Avaliação individual (NI): Publicação e participação dos debates nos fóruns do AVEA em sala
Avaliação em grupo (N2): Apresentação e avaliação com o EADLIST.
Avaliação em grupo (N3): Apresentação em grupo do mapa conceitual e curso proposto

. Amédiafinal(MF)seráasomadivididoportrês . .. . --- - ' ,...........
A nota mínima para aprovação na disciplina será MF>=6.0 (seis) e t'requencta bUTIClenle \r.ÕJ. v aluna çulll
frequência suficiente (FS) e média das notas de avaliações do semestre entre 3.0 e.5,5 terá direito a uma nova
aval ação no final do semestre (REC), exceto as atiVidades constantes no art:70.$ 2o.. A nota será calculada por
meio da média aritmética entre a média das notas das avaliações parciais (MF) e a nota obtida na nova avaliação
(REC). (Art. 70 e 71 da Res. n' 17/CUn/1997).

(MF + REC)

Ao aluno que não comparecer às avaliações ou não apresentar trabalhos no prazo estabelecido será atribuída
nota 0 (zero). (Art. 70, $ 4' da Res. n' 17/CUn/1997)
Não há avaliação de recuperação nas atividades do fórum pelo seu caráter prático (Res.17/CUn/97).nota 0 (zero)..
( Res. n' 17/CUn/1997)
Não há avaliação de recuperação nas atividades do fórum pelo seu caráter prático (Res.17/CUn/97).

NF :

XI.CRONOGRAMATEORICO
AULA

(semana)
DATA ASSUNTO

l 11/03/2019 a 16/03/2019 
2 18/03/2019 a 22/03/2019 
3 25/03/2019 a 30/03/2019 Semana Acadêmica do TIC  

VIII.CONTEÚDO PROGRAMÁTICO l

L)l\CIDADE l: Introdução aos.Ambientes Virtuais de Ensino e Aprenalzagem {AvcAJ l
UNIDADE 2- Processo de ensino e aprendizagem em um AVEA em diferentes contextos. l
UNIDADE 3- Tecnologia em AVEAs. l
UNIDADE 4- Análise e prática didática com as ferramentas de um AVEA. l
UNIDADE 5- Avaliação de usabilidade de um AVEA. l
UNIDADE 6- Novas tendências em e-/earn/r7g e e-frain/ng corporativos. l
UNIDADE 7- Análise. modelagem e desenvolvimento de protótipo de um curso no AVEA. l

 
 

Eram saasmaTmEm;!nigx=mumí:' ' '
jvirtuai , , . . nn ómn+a,iaiei«\nraecncannlinp dirá-il õn nreserlciaiseemfé
Xl;lFI'«:Pe'?:?!!''#:.?:P:.!tU?.?:.=::!5 =!=.=: :::,11='1'.::1iTf: .E==":2i;l::.n-" "âSE='il!:lÊ.ã::H: F:::=1==:T:l,là' Ellglam ;.:l;.ll:'=fs;.il;Í';ã.E;KI';ÜÉ;.;,;. dé

Iresenhas
Requisitos de infraestrutura necessários para ministrar as aulas
Requisitos ae mTraesu uiulaando e com cabos HDMI/SVGA no comprimento adequado

1 - Acesso à internet:
1 - Ambiente Virtual de Aprendizagem - Moodle.
l Horário de atendimento ao aluno:
Qui



4 O1/04/2019 a 06/04/2019 Processo de ensino e apr
ÊQRtaVtnq

5 08/04/2019 a 31/04/2019 Avâliacãó l
6 15/04/2019 a 20/04/201g Têehnfnàia :oM AvÁi
7 22/04/20;19 a ;27/04/2õló Tnnnnihnia õn AvÀc
8 29/04/2019 a 04/092019 Análigê ê hrátinà;;didá+irua p'.
9 06/05/2019;à 11/05/2019 Análigõ; é õfátiàa didáhnn ..í,. 1,:. 12
10 13/05/2019 a 18/05/2a:19 Aváliacãó;dó tiêãhilidàd i i Ú: ÃÍ7

  20/05/2019 a 25/05/2019 Avaliaeãó dê t l àhifidn,.l. d. l iR':ii7=i
12 27/05/20;19 â 01/06/2Õ19 Novas tên:dAn:ni e nm n.lóarniün A -:+,.,i,.i,..,.. ..,.,.. ..-
13 03/06/2019 a 08/06/2019 Novas tênrlêhõiàe orn n.l-,..&.. À =lli;::=i=:''=:::=:
14 l0/06/2019 á:;:15/06/2019 Análigé nlódólànêrn ó dnQóhx/nls/íinnn+ A nFA :nA .uÀ ..M Ar-i;;
15 17/06/2019 a 22/06/2019 Análise Modal;anpm n néon.,nl ,i«.Anta dó::.,.iÁ+;... ,i,. .... - '' ,
16 24/06/2019 a 29/06/201;9 ADrêgêntâóãó ;final dn r\rnin+À; .;ãii;X=
17 01/07/2019 a 06/07/2019 AnfógóntàóãÀ {inàl dÀe n-,.ia+A- ..,liii:==
18 08/07/2019 â 13/07/2019 PFóva dõ rórindir.ãh n hnvâ a.,alíàÀan

XII. Feriados previstos para o semestre 2019.1

  DATA  
  03/04 Aniversário da Cidade rCahbtlé à Arnrnnàl lá
  19/04 Sexta-feira ;Santa
  20/04 Dla não:letivó (sábado
  21/04 Tiradentes/Páscoa
  01/05 Dia dó Trabalhador
  04/05 Dia dã Padróeirà dá Cidade ÍCàmhliK dp Arnrar)ÁI iÀ

20/06 Corpus Christi
21/06 Dia nãolêtivo (sexta-feira
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2009, Floríanópolis. http://tede. ufsc.br/teses/PEGC0386-T.pdf.
RISSI, M.. A confiança e as relações interpessoais assegurando o compartilhamento do conhecimento no
ambiente virtual de aprendizagem]tese] Florianópolis. 2013.



Professor da Disciplina Aprovado pelo
departamento em

Aprovado pelo colegiado do curso
de graduação em
a6 /a2/ 2019/ / 2019 /. / 2019

r


