ORIENTAÇÕES SOBRE O MOODLE
E OS MATERIAIS DIDÁTICOS

Curso de Especialização

Educação, Pobreza e
Desigualdade Social

Curso de Especialização

Educação, Pobreza e
Desigualdade Social

Jorge Minella

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EDUCAÇÃO, POBREZA E DESIGUALDADE SOCIAL (LATO SENSU)
ORIENTAÇÕES SOBRE O MOODLE E OS MATERIAIS DIDÁTICOS
1ª Edição

MEC
Brasil
Dezembro de 2014.

Supervisão da Equipe de Criação e Desenvolvimento
Elizângela Bastos Hassan
Francisco Fernandes Soares Neto
Jorge Minella
Equipe de Designers Educacionais
Jorge Minella
Juliana Pereira
Paulo da Costa Pereira
Marcos Luã Almeida de Freitas
Equipe de Vídeo
André Janicas
Guilherme Pozzibon
Lídio Ramalho
Ketryn Alves
Equipe de Hipermídia
Thaís Paiola Camata
Pamela Angst
Guilherme Martins
Eduardo Eising
Lais Machado Eing
Bruno Rodrigues
Equipe de Programação
Wellington Fernandes
Francisco Fernandes Soares Neto
Revisão Textual e Ortográfica
Débora Torres
Nathalia Müller Camozzato

SUMÁRIO
1. Introdução ......................................................................................................................... 5
2. O Moodle e os materiais didáticos .................................................................................. 6
2.1 Preocupações gerais ...................................................................................................... 6
2.2 O Moodle e as atividades .............................................................................................. 6
2.3 O material didático......................................................................................................... 8
3. A entrega do Moodle e dos materiais para as universidades ........................................ 11
3.1 O processo de entrega.................................................................................................... 11
3.2 O cronograma de entrega.............................................................................................. 11
REFERÊNCIAS ....................................................................................................................... 12

2. O MOODLE E OS MATERIAIS DIDÁTICOS

1. INTRODUÇÃO
Este documento é direcionado às equipes das universidades que implementarão o Curso de
Especialização Educação, Pobreza e Desigualdade Social, parte integrante da iniciativa homônima
coordenada pela Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do
Ministério da Educação (Secadi/MEC). Gestada na Secadi, a iniciativa pretende promover pesquisas
na área de educação, pobreza e desigualdade social e a publicação de seus resultados, bem como
realizar a promoção de cursos de formação continuada na área, dos quais o Curso de Especialização
aqui tematizado constitui o primeiro passo.
As bases teórico-pedagógicas deste curso estão expostas em seu Projeto Político-Pedagógico (PPP) –
http://nute.ufsc.br/educacaopobrezaedesigualdadesocial/download/PPP_Educacao_Pobreza_Desigualdade.pdf .
A leitura atenta do projeto é fundamental não apenas para os(as) professores(as)-formadores(as) e
professores(as)-tutores(as), mas também para aqueles(as) que prestarão auxílio técnico à operação
e manutenção AVEA. A consulta ao PPP também é importante para o entendimento do presente
documento de apoio técnico e pedagógico – elaborado visando propiciar a compreensão de algumas
características do AVEA e dos materiais didáticos.
Pretendemos, com este documento, fornecer orientações às equipes das universidades sobre a
forma como a Equipe de Criação e Desenvolvimento do curso, vinculada ao Núcleo Multiprojetos de
Tecnologia Digital da Universidade Federal de Santa Catarina (Nute/UFSC), concebeu o AVEA Moodle,
personalizado especificamente para este curso, bem como esclarecer a maneira como se dá a relação
entre esse ambiente virtual e os recursos didáticos desenvolvidos. Para isso, são aqui apresentados
os princípios que nortearam a Equipe de Criação e Desenvolvimento do Curso na elaboração da
versão personalizada do Moodle e dos materiais didáticos, além de alguns procedimentos sugeridos
para as atividades a serem realizadas no AVEA.
É muito importante que a equipe envolvida com a oferta do curso – especialmente aqueles(as)
que trabalharão interagindo com os(as) cursistas utilizando o Moodle e aqueles(as) que cuidarão
dos aspectos técnicos da administração do ambiente – tome conhecimento dos princípios ora
destacados, para que, assim, o aproveitamento dos recursos desenvolvidos seja maximizado tanto
em termos técnicos quanto pedagógicos.
Além deste documento, o próprio ambiente virtual consta de um vídeo explicativo e de instruções
de apoio sobre aspectos mais específicos relacionados à navegação e ao uso da plataforma, os quais
servem de orientação tanto para os(as) cursistas quanto para as equipes de oferta do curso. Tais
instruções podem ser acessadas por meio de diferentes páginas do AVEA, oferecendo constante
apoio durante a navegação no ambiente de interação para os usuários ainda não familiarizados com
esse tipo de tecnologia.
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2. O MOODLE E OS MATERIAIS DIDÁTICOS
2.1 Preocupações gerais
A Equipe de Criação e Desenvolvimento dos materiais didáticos e do Ambiente Virtual de Ensino e
Aprendizagem (AVEA) do Curso orientou a produção de seus recursos tendo em conta dois objetivos
principais. O primeiro está relacionado à experiência de estudos desejada aos(às) cursistas e o
segundo está voltado à garantia de autonomia às universidades e às suas equipes de oferta de curso.
Sabe-se que um dos fatores que contribuem para evasão dos cursos a distância é a dificuldade
de familiarização dos(as) cursistas com as ferramentas disponibilizadas para os estudos e para a
interação. Neste curso, em linhas gerais, manejou-se essa preocupação por meio de um conceito
simples: criar recursos que tivessem uma interface de uso mais intuitivo e que não demandassem
uma navegação excessivamente prolongada. Assim, a intenção é que os(as) cursistas sintam-se
confortáveis com o uso do AVEA e dos materiais didáticos.
Já a preocupação ligada às equipes de oferta do curso – as quais também têm impacto pedagógico
direto na experiência de estudos dos(as) cursistas, especialmente os(as) professores(as)formadores(as) e professores(as)-tutores(as) – consistiu em evitar a ideia do “pacote fechado”, isto
é, em resistir à criação de um grande bloco fechado de materiais didáticos, atividades e indicações
de leitura a ser executado pelas equipes de oferta do curso. Pensamos que, embora o curso tenha
um objetivo comum dentro da iniciativa Educação, Pobreza e Desigualdade Social, a diversidade das
situações vividas em nosso país, bem como as diferenças pontuais quanto à abordagem dos temas
existentes entre diferentes universidades de acordo com suas realidades locais, demandam, de
maneira contundente, uma abertura do curso para que, em diferentes contextos, sejam realizadas
diferentes atividades e leituras, ainda que o material didático tenha uma sólida base comum.
Preservamos, assim, autonomia das universidades em diversos aspectos da oferta do curso.
Nos tópicos a seguir, sintetizamos a maneira como essas duas preocupações centrais foram
materializadas no Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem personalizado pela equipe e nos
materiais didáticos produzidos a partir dos textos dos autores e autoras.

2.2 O Moodle e as atividades
Desenvolvemos para o Moodle uma interface mais amigável ao usuário, proporcionando acesso
facilitado aos espaços que serão frequentemente utilizados – como as páginas de cada um dos
módulos e seus respectivos menus e ferramentas de interação entre os usuários. Todos esses
recursos são responsivos, ou seja, o AVEA adapta-se a diferentes plataformas – computadores,
tablets e celulares. Além disso, criamos um mural de notícias gerais cujo uso assemelha-se ao das
redes sociais, já familiares para muitos.
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A estrutura da página inicial é a seguinte:

Um dos espaços mais importantes é o “Meu Curso”. Esse menu dá acesso à página de cada módulo
que, por sua vez, tem seu próprio menu para as interações entre os(as) cursistas (por meio de fóruns,
chats etc.), além de um espaço para as atividades. Ademais, essa página dá acesso aos materiais
didáticos do módulo. Sua estrutura é a seguinte:

Uma das características mais importantes dessas páginas é a existência do botão “Atividades
sugeridas para o(a) professor(a)”, visível apenas para os professores(as)-tutores(as), professores(as)formadores(as) e equipe técnica do Moodle. O botão dá acesso a um banco de atividades elaboradas
pela Equipe de Criação e Desenvolvimento em parceria com os autores e autoras dos textos didáticos.
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São sugestões de atividades a serem efetuadas com os(as) cursistas. Os(as) professores(as)tutores(as) e demais envolvidos(as) com a oferta têm a liberdade de utilizá-las em sua totalidade, de
adaptá-las ou mesmo de ignorá-las para, em seu lugar, criar atividades completamente novas.
A Equipe de Criação considerou que essa seria uma boa maneira de oferecer opções de atividades
sem engessar as equipes de oferta de curso a executar aquelas propostas que, ainda que pensadas
com muito cuidado, não sejam tão relevantes para os contextos locais.
Para que as atividades contidas no espaço “Atividades sugeridas para o(a) professor(a)” sejam de fato
utilizadas pelos(as) cursistas, os(as) professores(as)-tutores(as) precisam, em parceria com o técnico
do AVEA, transpor a atividade para o ambiente de interação apropriado. Ainda visando manter a
autonomia das universidades, as ferramentas de interação, quando mencionadas, são apenas
sugestões para a realização da atividade. Cabe aos(às) professores(as)-formadores(as) e tutores(as)
a decisão sobre quais ferramentas utilizar – blog, fórum, envio de arquivos etc. –, bem como o
detalhamento das orientações para a realização da atividade. Assim, se for decidido que a atividade
será feita em um fórum, o fórum precisa ser criado, por exemplo, utilizando o enunciado proposto
na atividade sugerida (ou uma versão adaptada dele) juntamente às respectivas orientações.
Cabe lembrar que todas as ferramentas de criação de atividades existentes na versão 2.8.1 do Moodle
estão disponíveis e que, em termos de administração, a versão personalizada do Moodle para o
Curso de Especialização Educação, Pobreza e Desigualdade Social segue os parâmetros comumente
encontrados a partir da versão 2.5.
Além disso, é preciso salientar aqui que, de acordo com o Projeto Político-Pedagógico, a Atividade
Reflexão-Ação e o Memorial são atividades obrigatórias. A primeira está contida no próprio material
didático e precisará ser articulada no AVEA pela equipe de oferta do curso. A segunda, apesar de
ser obrigatória, aparece no espaço “Atividades sugeridas para o(a) professor(a)”, uma vez que os
detalhes de como esse memorial será feito – tais como a ferramenta (recomendamos o blog) e as
perguntas orientadoras a serem respondidas – ficarão a critério da equipe de oferta.
Por fim, seguindo a filosofia de possibilitar autonomia às equipes de oferta, cabe dizer que o uso da
versão personalizada do Moodle não é obrigatório. Como o acesso aos materiais didáticos poderá
ser feito através de links, eles podem ser incorporados a qualquer outro Ambiente Virtual de Ensino
e Aprendizagem (AVEA) que a universidade julgar mais adequado. No entanto, recomendamos o uso
do Moodle, uma vez que é especialmente personalizado para o curso.

2.3 O material didático
Um dos desafios enfrentados na produção do material didático foi considerar que o público do Curso
– profissionais da educação básica de todo Brasil – possuem, de modo geral, exaustivas jornadas de
trabalho, muitas vezes pouco reconhecidas. Foi preciso criar um material didático que, mantendo
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a profundidade e a densidade teórica, considere também as possibilidades de tempo de dedicação
aos estudos dos(as) cursistas, de forma que essa experiência de estudos possa ser agradável e
estimulante, permitindo discussões aprofundadas acerca dos conceitos e das práticas propostas
pelos autores e autoras.
A fim de alcançar este objetivo, os materiais didáticos foram produzidos em formato de hipermídia, que é
[...] um sistema ou interface computacional virtual ou digital, formada por linguagens verbais e nãoverbais, convergidas em hipertextos virtuais, cores, sons, animações, gráficos vetoriais, imagens,
vídeos, hiperlinks e ícones, que se interconectam interativamente e promovem uma navegação
não-linear. (BURGOS, 2010, p. 3)

O formato hipermídia, portanto, permite a exploração de diferentes linguagens capazes de provocar
os(as) cursistas e proporcionar um estudo mais convidativo e aprofundado. O uso dessas diferentes
linguagens foi pensado pela Equipe de Criação e Desenvolvimento de maneira pedagógica. Isso
significa dizer que os recursos de vídeos, fotos, infográficos estáticos e interativos foram selecionados
e/ou produzidos a partir de sua relevância pedagógica para o estudo dos(as) cursistas, não sendo
simples recursos disponíveis apenas por terem sua existência possibilitada pelo formato digital do
material didático.

Vídeo

Menu
de navegação

Infográfico
Interativo
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O acesso ao material didático de cada módulo, como mencionado no item anterior, se dará por meio
do Moodle ou outro Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem utilizado pela universidade. A trilha
básica do(a) cursista, considerando a sua navegação no AVEA e nos materiais didáticos é a seguinte:

MOODLE

Caderno de
Atividades*

Entrevista
de Abertura
com autor(a)

*visível apenas
para o cursista

MATERIAL

Elemento
Provocador
Unidade 1
Unidade 2

Atividades
Interação

Atividade
Reflexão-ação

Unidade 3
Entrevista
de Fechamento
com autor(a)

Unidade 4

Explorando pedagogicamente os recursos do material didático digital em formato hipermídia, cada
módulo de estudos inclui, após uma entrevista inicial com os autores e autoras acessada ainda no
AVEA, um elemento provocador. O objetivo do elemento provocador é desencadear reflexões iniciais
sobre os temas a serem discutidos no módulo, buscando sensibilizar o(a) cursista para o início dos
estudos de cada módulo.
Por fim, alguns aspectos técnicos devem ser destacados. Tal qual o Moodle que foi personalizado
pela equipe, os materiais didáticos também são responsivos, isto é, suas funções são mantidas em
dispositivos como tablets e celulares. Além disso, a Equipe de Criação e Desenvolvimento do Nute/
UFSC preocupou-se com as diferentes condições de acesso à internet em nosso país e, considerando
que em muitos lugares o acesso à rede ainda é precário, desenvolveu um sistema que permite o
download dos materiais didáticos, os quais podem, então, serem gravados em pen-drives, DVDs ou
outras mídias e, então, acessados de maneira offline, preservando-se a maioria das características
e dos recursos presentes no material online, incluindo os vídeos. O download dos materiais poderá
ser feito através do botão por meio do catálogo, disponível em http://catalogo.egpbf.mec.gov.br.
Outra alternativa é o uso das versões impressas do material, embora nesses casos todos os recursos
não possam ser plenamente preservados, que também poderão ser acessados no mesmo local.
Destacamos, finalmente, que o principal modo de acesso pensado para o curso é por meio de
computador e notebook, as demais formas constituem uma espécie de apoio, um meio de acesso
extra disponível ao(à) cursista.
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3. A ENTREGA DO MOODLE E DOS MATERIAIS PARA AS UNIVERSIDADES

3.1 O processo de entrega
O Moodle e os materiais didáticos serão gradualmente disponibilizados entre o final de 2014 e o
início de 2015. Articulada ao Ministério da Educação (MEC), a equipe do Nute/UFSC depositará os
pacotes em um repositório do MEC e cada universidade deverá organizar as suas próprias equipes
de tecnologia da informação para realizar a implementação dos citados pacotes.
As universidades que optarem por utilizar o Moodle personalizado para o curso não precisarão
realizar qualquer ação de atualização ao longo da entrega dos módulos no repositório.

Disponível no
repositório MEC

IFEs

Liberação do pacote
Moodle + Módulos

Download
do pacote

3.2 O cronograma de entrega

2015

O Moodle e os materiais didáticos serão depositados no repositório do Ministério da Educação nas
seguintes datas:

NOV

DEZ

JAN

05/12
Módulo Introdutório

FEV

MAR

ABR

27/02
Módulo III
19/12
Moodle
19/12
Módulo I

06/03
Módulo II

01/04
Módulo IV
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Gostaríamos de desejar que as equipes das universidades tenham sucesso durante todo o processo
de implementação do curso.
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