
Profa  Alessandra Regina Brito
Mestre em Ciências Ambientais e Saúde

Docente EAD Pós-graduações: Epidemiologia e Saúde Trabalhador

Coordenação Pedagógica Pós-graduação Epidemiologia



Como surgiu a EAD…

� O Ensino a Distância (EAD), se iniciou com o Ensino
por Correspondência, durante a segunda metade do
século XIX, nos Estados Unidos e Europa,
caracterizando-se essencialmente pela troca entre o alunocaracterizando-se essencialmente pela troca entre o aluno
e o professor, de documentos em papel, que constituíam
os materiais pedagógicos, enviados através do correio
tradicional.

� Durante os anos de 1960 surgiu a 2ª geração de EAD - A
Tele-Educação, caracterizada pela difusão através da
rádio, televisão, cassetes de áudio ou de vídeo.



ACESSO A INFORMAÇÃO, REALIDADE 
POSSÍVEL !



Falando sobre a EAD...

� A terceira geração do EAD - Serviços Telemáticos foi caracterizada
pela utilização dos sistemas de comunicação bidireccional entre professor
e aluno, aproveitando as capacidades da imagem, do som e do movimento
para a transmissão de conhecimentos. Surge o computador e a internet.

� O surgimento das comunicações assíncronas, como o e-mail e as
conferências por computador (tipo fórum), representavam uma evolução
inovadora para o EAD e permitiam aos alunos comunicar, não só com o
professor, mas também com outros alunos. Surgiu então a quarta geração
do EAD - "E-Learning" onde todos os anteriores meios se tornaram
mais interativos.



Moran(2002)Modalidade de educação, onde o aprendizado é
constituído a distância física e temporal, mediada por alguma forma
de tecnologia,responsável por permitir a comunicação e a interação
entre os participantes.

González (2005) é uma estratégia desenvolvida por sistemas
educativos, para oferecer educação a setores ou grupos da
população, que por razões diversas, tem dificuldade de acesso a
serviços educacionais.



Principais características da EAD:

� O Professor e aluno estão separados no espaço e/tempo;

� O controle do aprendizado é realizado mais intensamente 
pelo aluno do que pelo professor Tutor/Orientador que 

atua como mediador deste processo;atua como mediador deste processo;

� A comunicação entre alunos e professores é realizada por 
documentos impressos ou por alguma forma de tecnologia.



UAB (Universidade Aberta do Brasil)

� O Sistema UAB foi criado pelo Ministério da Educação no ano de
2005, em parceria com a ANDIFES e Empresas Estatais. Trata-se de
uma política pública de articulação entre a Secretaria de Educação a
Distância - SEED/MEC e a Diretoria de Educação a Distância -
DED/CAPES com vistas à expansão da educação superior, no âmbitoDED/CAPES com vistas à expansão da educação superior, no âmbito
do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE.

� Atualmente, 255 instituições integram o Sistema UAB, entre
universidades federais, estaduais, Institutos Federais de Educação,
Ciência e Tecnologia (IFETs) e instituições privadas.



Regulamentação da EAD no Brasil

� A Educação a Distância no Brasil foi normatizada pela Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Dezembro de 1996), em
Fevereiro de 1998.

� Desde 1999 a Universidade Federal de Goiás (UFG) vem� Desde 1999 a Universidade Federal de Goiás (UFG) vem
desenvolvendo projetos de formação continuada em Educação a
Distância. Em 2007 foi criado o CIAR (Centro Integrado de
Aprendizado em Rede), órgão suplementar da Reitoria da UFG que
veio implementar e sistematizar as ações de rede de aprendizagem,
tanto no presencial quanto a distância.



Rede do ensino a distância...



Ambiente Virtual de 
Aprendizagem ( AVA)



“Concebemos o ambiente virtual como mais do que 
um simples espaço para publicação de materiais, um simples espaço para publicação de materiais, 

permeado por interações pré-definidas, mas 
como um local onde o professor espelhe as 

necessidades de interação e comunicação que 
cada contexto educacional lhe apresente em 

diferentes momentos e situações”.



Possibilidades....

“ Desta forma a interatividade passa a ser
compreendida como a possibilidade do usuário
participar ativamente, interferindo no processo
com ações e reações, intervindo, tornando-secom ações e reações, intervindo, tornando-se
receptor e emissor de mensagens que ganham
plasticidade, permitindo transformações, criando
novos caminhos, novas trilhas, novas
cartografias, valendo-se do desejo do sujeito”.

( LÉVY, 1994)



Ambiente virtual ou real?



Ambientes Virtuais destinados à educação são basicamente
dois tipos:

1º- Desenvolvido com base no servidor Web, por sistemas
abertos ou distribuídos livremente na internet.

Exemplos: Teleduc( Desenvolvido pela Unicamp)e Aulanet

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)

Exemplos: Teleduc( Desenvolvido pela Unicamp)e Aulanet
(Desenvolvido pela PUC- Rio)

2º- Plataforma Proprietária:
Nestes apenas a empresa que construiu o sistema pode realizar
o seu desenvolvimento.
Exemplos:
Webct,LearningSpace,Blackboard
(Propriedade de empresas e universidades estrangeiras)



Moodle

O Moodle é um software gratuito para gestão
da aprendizagem e de trabalho colaborativo,
permitindo a criação de cursos online,
páginas de disciplina, grupos de trabalho epáginas de disciplina, grupos de trabalho e
comunidades de aprendizagem.

Moodle é específico para programadores e
investigadores da educação.



Curiosidade...
O Moodle tem evoluído desde 1999, apoiado por uma 

comunidade global, e já foi traduzido para mais de 
70 línguas.





Ferramentas
1.Cooperação e interação:

Fórum
Lista de discussão
MuralMural
Wikis
Chat
Mensagens
Tarefas



Ferramentas
2.Específicas de trabalho sistematizado:

Diário
Envio de arquivoEnvio de arquivo
Questionário
Feedback



Ferramentas

3.Para gestão do ensino aprendizagem 
do aluno e professor no curso:

Relatório geral e detalhadoRelatório geral e detalhado
Gráficos de acesso
Histórico de mensagens





As Ferramentas podem ser:
Síncronas ou Assíncronas:

� As ferramentas de comunicação que exigem a participação dos
estudantes e professores em eventos marcados, com horários específicos,
para que ocorram, como por exemplo, chats, videoconferências ou
audioconferências através da Internet, são classificadas como síncronas.audioconferências através da Internet, são classificadas como síncronas.

� As ferramentas que independem de tempo e lugar, como por exemplo,
listas de discussão por correio eletrônico e as trocas de trabalhos através
da rede, são classificadas como assíncronas. As ferramentas assíncronas
podem revolucionar processo de interação entre professores e
estudantes, uma vez que mudam os processos tradicionais por meio dos
quais essa comunicação vem se dando ao longo dos tempos.



Acessando o Moodle...

Acesso pelo endereço eletrônico:Acesso pelo endereço eletrônico:

http://ead.iptsp.ufg.br





Participantes e Perfil

O perfil é um espaço de identificação dos participantes. Ele é 
muito útil para que, mesmo em espaços diversos, possamos 
nos sentir mais próximos uns dos outros e nos conhecer um 

pouco mais com a descrição do perfil de cada um.

Como pode ser usado: O perfil será utilizado para cada um se 
apresentar e colocar as suas preferências, formação, etc.

Ele também pode ser usado para que você conheça quem são 
seus colegas de curso.

Tarefa:Para o início do curso, é muito importante 
registrarmos nossa identidade. Então, vamos construir o seu 
Perfil. Você irá se apresentar, colocar as suas preferências, 

formação... 









Mensagem:

Trata-se de um recurso que tem como função listar todos 
os participantes do curso e permitir que sejam feitos os participantes do curso e permitir que sejam feitos 
diálogos entre os mesmos, por meio da mensagem.

Como pode ser usado: Este recurso poderá ser utilizado 
sempre que você precisar se comunicar com alguém, 

como também será utilizado quando algum participante 
quiser se comunicar com você. É um importante recurso 

e será muito utilizado pelo professor (a) do curso.





Com o desenvolvimento do curso, muitas discussões são
realizadas. Este espaço permite realizar e acessarrealizadas. Este espaço permite realizar e acessar
discussões agrupadas por temas e subtemas, permitindo
o seu acompanhamento e sua visualização, de forma
encadeada, por meio de páginas.

Neste curso, o fórum será utilizado para exposição de
idéias, discussões e debates no grupo, espaço de dúvidas,
disponibilização de notícias e recados, ou seja, é um
espaço de diálogo.







Tarefa

Durante o curso, atividades serão solicitadas pelos 
professores. Este espaço é um local de armazenamento de 
arquivos enviados pelos estudantes, quando solicitado pelo 

professor. professor. 

O material enviado por meio do recurso Tarefa não será 
visualizado por outros participantes, apenas pelo próprio 
estudante que postou e o professor. A tarefa será utilizada 

para a entrega de trabalhos e atividades solicitadas aos 
estudantes do curso.







Permite a realização de uma discussão textual via internet,
sendo que os participantes encontram-se no mesmo
horário dedicados à discussão.

Como pode ser usado: O chat pode ser utilizado paraComo pode ser usado: O chat pode ser utilizado para
momentos de interação, diálogos, tirar dúvidas, colocar
opiniões, trocas de experiências... O Chat é muito bom para
motivar o grupo e pode ser marcado em vários horários,
para que cada um escolha o melhor em que irá participar.





Texto online 
O que é:

Este espaço é um local que permite ao estudante
inserir e editar por várias vezes textos dentro da
plataforma, obedecendo a data configurada e oplataforma, obedecendo a data configurada e o
professor fazer a correção dentro do texto do
aluno.



Limites...

• Os alunos apresentam algumas dificuldades em
relação a autoria, a colaboração e autonomia.
Estas competências não foram primadas noEstas competências não foram primadas no
processo comunicacional.

• Transpor práticas presenciais para os espaços
virtuais de aprendizagem.



Desafio
O desafio é:
Mesmo que os usuários estejam distantes e
acessem o mesmo ambiente em dias e horários
diferentes , eles se sintam como se estivessem
fisicamente juntos, trabalhando no mesmofisicamente juntos, trabalhando no mesmo
lugar e ao mesmo tempo.



Os 10 Mandamentos do aluno de EAD:

1.Acesso à Internet: ter endereço eletrônico e acesso satisfatório a internet é
pré-requisito para uma participação nos cursos à distância.

2.Habilidade e disposição para operar programas: ter conhecimentos
básicos de informática é necessário para poder executar as tarefas.

3.Vontade para aprender colaborativamente: interagir, ser participativo em
EAD (educação à distância) conta muitos pontos, pois irá colaborar para o
processo ensino-aprendizagem pessoal, dos colegas e dos professores.

4.Comportamentos compatíveis com a netiqueta: ter um comportamento
adequado na comunicação virtual, seguindo as regras da netiqueta.

5.Organização pessoal: planejar e organizar tudo é fundamental para
facilitar a sua revisão e a sua recuperação de materiais.



Os 10 Mandamentos do aluno de EAD:

6.Vontade para realizar as coisas no tempo correto: ficar atento a todas as
suas obrigações e realizá-las no tempo especificado.

7.Curiosidade e abertura para inovações: aceitar novas idéias e inovar
sempre.

8.Flexibilidade e adaptação: Manter-se atento às novidades do curso,
adaptando-se ao ritmo e metodologia adotados.

9.Objetividade em sua comunicação: comunicar-se de forma clara, breve e
transparente é ponto-chave na comunicação pela Internet.

10.Responsabilidade: ter uma postura pró-ativa em relação ao
conhecimento e ser responsável por seu próprio aprendizado.

Fonte: Moodle Brasil



Qual é o seu perfil 
de estudante?
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Conhecendo e praticando  Moodle



ROTEIRO PARA OFICINA MOODLE  

 
Profa. Alessandra Regina Brito 

 
PRIMEIRA ATIVIDADE: ENTRAR NO SISTEMA, USAR SENHA E 

CADASTRAR PERFIL. 

FERRAMENTAS - COMO USAR? 

 

1. PARTICIPANTES E PERFIL 

O que é: O perfil é um espaço de identificação dos participantes. Ele é muito 
útil para que, mesmo em espaços diversos, possamos nos sentir mais 
próximos uns dos outros e possamos nos conhecer um pouco mais com a 
descrição do perfil de cada um. 

Como pode ser usado: O perfil será utilizado para cada um se apresentar e 
colocar as suas preferências, formação, opções e expectativas em relação ao 
curso. Ele também pode ser usado para que você conheça quem são seus 
colegas de curso.  

Experimentação: 

Para o início do curso, é muito importante registrarmos nossa identidade. 
Então, a sua primeira tarefa no curso é construir o seu Perfil. Você irá se 
apresentar e colocar as suas preferências, formações, atividades profissionais, 
etc. 
 
 
2) PARTICIPANTES E MENSAGENS  

O que é: Trata-se de um recurso que tem como função listar todos os 
participantes do curso e permitir que sejam feitos diálogos entre os mesmos, 
por meio da mensagem. 

Como pode ser usado: Este recurso poderá ser utilizado sempre que você 
precisar se comunicar com alguém, como também será utilizado quando algum 
participante quiser se comunicar com você. É um importante recurso e será 
muito utilizado pelo professor (a) do curso. 

 



3) CHAT: 

Chat: forma de comunicação síncrona que possibilita a comunicação com seus 
participantes em tempo real. 

O que é: Permite a realização de uma discussão textual via internet, sendo que 
os participantes encontram-se no mesmo horário dedicado à discussão. 

Como pode ser usado: O chat pode ser utilizado para momentos de interação, 
diálogos, tirar dúvidas, colocar opiniões, troca de experiências... O Chat é muito 
bom para motivar o grupo e pode ser marcado em vários horários, para que 
cada um escolha o melhor em que irá participar. 

4) FÓRUM:  
 
Ferramenta de comunicação assíncrona (não é em tempo real), que permite 
trocas e reflexões escritas a respeito de um determinado assunto. 

O que é: Com o desenvolvimento do curso, muitas discussões são realizadas. 
Este espaço permite realizar e acessar discussões agrupadas por temas e 
subtemas, permitindo o seu acompanhamento e sua visualização, de forma 
encadeada, por meio de páginas. 

Como pode ser usado: Neste curso, o fórum será utilizado para exposição de 
idéias, discussões e debates no grupo, espaço de dúvidas, disponibilização de 
notícias e recados, ou seja, é um espaço de diálogo. Também será usado 
como espaço avaliativo e pode conter envio de arquivos tarefas. 

5) TAREFAS / ATIVIDADES AVALIATIVAS: 

Tarefa 

O que é: Durante o curso, atividades serão solicitadas pelos professores. Este 
espaço é um local de armazenamento de arquivos enviados pelos estudantes, 
quando solicitado pelo professor. O material enviado por meio do recurso 
Tarefa não será visualizado por outros participantes, apenas pelo próprio 
estudante que postou e o professor. 

Como pode ser usado: este curso, a Tarefa será utilizada para a entrega de 
trabalhos e atividades solicitadas aos estudantes do curso. 

ATIVIDADE: 

3) Após construir o seu perfil  e conhecer os participantes, enviar as 
mensagens e participar do fórum, chega a hora de você construir um arquivo 
em formato de documento (.doc) e enviar pelo porta arquivos que fica 
disponível na plataforma.  

 

 


