
 
 
 

PROPOSTA DE OFERTA DE DISCIPLINA PARA PERÍODO ESPECIAL 

RESOLUÇÃO 59/2020-CEPE/UFPR 

 

I. identificação da disciplina (código, denominação, pré-requisitos, co-requisitos, créditos, carga 
horária semanal e total, e ementa);  

Disciplina:   TECNOLOGIAS APLICADAS NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA Código:  DS809 

Natureza:  

(  ) Obrigatória        ( x ) Optativa 
( X) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular Pré-requisito: --    Co-requisito: -- 

CH Total: 30 

CH semanal: 05 

Duração: 6 semanas 

Data início: 10/08 (3º ciclo) 

Padrão (PD): 
30 

Laboratório 
(LB): 0 

Campo 
(CP): 0 

Estágio 
(ES): 0 

Orientada 
(OR): 0 

Prática 
Específica 
(PE): 0 

Ementa: 

Fundamentos da EaD. Tecnologias e Mídias na EaD. Planejamento e desenvolvimento de projetos em EaD. 
Planejamento e produção de material didático para a EaD. Avaliação e acompanhamento de Cursos EaD. 

 

II. objetivos; 

Geral:   

Apresentar e aplicar conceitos quanto o uso de tecnologias aplicadas na Educação a 
Distância (EaD) para o planejamento e elaboração de projetos na área educacional. 

Específicos: 

Conhecer os fundamentos e legislação da Educação a Distância. 

Diferenciar as modalidades de ensino, os sistemas de comunicação, as principais 
características de um material didático no contexto da EaD, bem como a importância 
do planejamento e da avaliação. 

Elaborar um projeto para oferta de curso a distância, especificando os materiais e 
tecnologias necessárias para o desenvolvimento do material didático, infraestrutura 
física, recursos humanos e tecnológicos para a implementação do curso (do 
planejamento à avaliação do curso).   

 



 
 
 
III. desdobramento da área de conhecimento em unidades;  

Fundamentos da EaD:  Aspectos históricos e culturais da EaD; Definições de Educação à 
Distância, Ensino à Distância, Educação Aberta (REA, MOOC); Legislação; Componentes 
da EaD. 

Tecnologias e Mídias na EaD:  Conceitos básicos de tecnologia e de mídias; 
Cibercultura; Ambientes Virtuais de Aprendizagem, Objetos de Aprendizagem; Mídias 
Integradas na Educação.  O papel da informática na EaD. 

Planejamento e desenvolvimento de projetos em EaD:  Recursos; Tecnologias 
necessárias para a implantação de projetos e/ou cursos à distância.  

Planejamento e produção de material didático para a EaD:  Indicadores que orientam a 
produção (nível de ensino, usuários, projeto, mediação através das tecnologias e 
mídias); pesquisa, localização e seleção de materiais; Texto-base; Mídias integradas no 
material didático:  impresso, áudio, TV e vídeo, informática (conferências, AVA, 
tecnologias); Direitos autorais;  Ferramentas tecnológicas para apoio à proposição de 
atividades e avaliação. 

Avaliação e acompanhamento de Cursos EaD: Ferramentas. Ambientes Virtuais de 
Aprendizagem.  

 

IV. procedimentos didáticos, incluindo:  

a. o sistema de comunicação, observando: os princípios de interação entre docente e discentes, 
seja qual for o meio tecnológico utilizado; a relação numérica entre docente e discentes de 
forma a permitir condições de comunicação efetiva; e o acesso a toda e qualquer informação 
sobre a disciplina;  

O sistema de comunicação será o ambiente virtual de aprendizagem Moodle, como principal 
meio de comunicação entre docentes e cursistas. Ferramentas para discussão como TEAMS®, 
Whatsapp® e e-mail também serão oportunamente utilizadas. A tutoria será realizada pela 
professora responsável pela disciplina, para acompanhamento e feedbacks das atividades 
propostas. 

A cada semana serão disponibilizadas os conteúdos e atividades a serem desenvolvidas.  Haverá 
um calendário com horários de encontros síncronos, para apresentação de aulas, interação, 
orientação e realização de atividades. 

 

 



 
 
 
b. os materiais didáticos para as atividades de ensino; e c. as mídias e os recursos tecnológicos.  

Organizadas por assunto e disponibilizadas por meio de aulas previamente gravadas 
(videoaulas).  Leituras de textos elaborados especialmente para a disciplina, artigos, vídeos, 
estudos de caso, exemplos práticos e outros materiais disponíveis para consulta pública também 
serão utilizados.  Ainda, será elaborado um guia didático semanal, para orientações do/da 
estudante.  Ferramenta:  Moodle/TADS 

As aulas ao vivo serão utilizadas para dúvidas, debates, discussões, orientações do projeto de 
interfaces, apresentação dos projetos parciais e final.  O horário das aulas ao vivo seguirá a 
mesma grade horária utilizada 1º semestre de 2020. Os estudantes poderão escolher os horários 
das aulas ao vivo que desejará participar.  Ferramenta: TEAMS 

 

c. as mídias e os recursos tecnológicos.  

Materiais textuais (arquivos em PDF, HTML ou similares).  Vídeos e áudios. Materiais 
disponibilizados na Internet, em portais de acesso público.  

Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle do Curso de Tecnologia em Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas – TADS (www.tads.ufpr.br) 

Software para reuniões: Microsoft TEAMS e ferramentas do Office 365 disponíveis a docentes e 
discentes da UFPR. 

 

V. formas de avaliação, incluindo critérios de avaliação;  

A frequência deve ser, no mínimo, de 75% de participação nas atividades programadas, 
levando-se em consideração a postagem de atividades no ambiente virtual de aprendizagem 
Moodle/TADS dentro do prazo limite estabelecido pela docente responsável. 
 
A avaliação será feita com base no desenvolvimento de 02 (dois) trabalhos para a disciplina 
e a nota calculada da seguinte forma: 

 
Nota = (Trabalho 1 + Trabalho 2 + participação ) / 3 

 
A participação será contabilizada a partir de interações semanais com a professora por meio 
das aulas síncronas no TEAMS OU de ferramentas assíncronas no Moodle, como fórum de 
discussão. 
 

http://www.tads.ufpr.br/


 
 
 

As atividades assíncronas deverão serão postadas obrigatóriamente no Moodle/TADS.  
 
A prova final, caso necessária, será feita mediante avaliação assíncrona, em ferramenta a 
ser definida, com limite de tempo para sua execução. 
 
 

VI. bibliografia básica e bibliografia complementar;  

BRASIL, Ministério da Educação. Referenciais de qualidade para educação superior a distância. 
Disponível em <http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/legislacao/ refead1.pdf>.  
Acessado em: 02/06/2020. 

BRASIL, Presidência da República.  Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional;  Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm>. Acessado em: 02/06/2020. 

_______________Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,  
Regulamenta o art. 80 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 , que estabelece as diretrizes 
e bases da educação nacional;  Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2017/decreto/d9057.htm>. Acessado em: 02/06/2020. 

SOARES, S.S.K.P.; REICH, S.T.S. O Planejamento e estruturação de cursos no Moodle: material 
didático multimídia, atividades e avaliação. 15º Congresso Internacional ABED de Educação a 
Distância. Fortaleza: ABED, 2009.  Disponível em: 
<http://www.abed.org.br/congresso2009/CD/trabalhos/1552009205923.pdf>. Acesso em: 02/06/2020. 

SOARES, S.S.K.P. Elaboração de materiais científicos educacionais multimídia na área da saúde 
utilizando conceitos de design gráfico de interfaces, usabilidade e ergonomia.  Tese 
(Doutorado em Clínica Cirúrgica, Universidade Federal do Paraná, 2015).  Disponível em: 
http://hdl.handle.net/1884/38174. Acessado em: 02/06/2020. 

WINCKLER, M.; PIMENTA,M.S. Avaliação de Usabilidade de sites Web. Publicado em 
11/05/2011. Disponível em <http://lis. univ-tlse1. fr/winckler/publications. html>. Acessado 
em: 02/06/2020. 

 

VII. docentes responsáveis. 

Sandramara Scandelari Kusano de Paula Soares 
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