
EDITAL 01/2020 EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS / EXTENSÃO-UAE-UFCAT 

PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO AO CURSO 

EDUCAÇÃO E SUAS TECNOLOGIAS – TÓPICOS INTRODUTÓRIOS 

 

Cronograma 

02/07/2020 Publicação do Edital de Abertura das Inscrições. 

02 a 17/07/2020 Divulgação e inscrições. 

20/07/2020 Publicação do resultado da análise das inscrições. 

21 a 24/07/2020 Envio dos e-mails com informações para acesso. 

27 a 29/07/2020 
Matrículas para os interessados que confirmaram e enviaram 

documentos exigidos. 

28 a 31/07/2020 
Composição da turma no Moodle e envio de dados de acesso 

aos cursistas. 

03/08/2020 Início do curso. 

23/11/2020 Término do curso. 

 

Estão abertas no período de 02 a 17 de julho de 2020 as inscrições para o curso 

EDUCAÇÃO E SUAS TECNOLOGIAS – TÓPICOS INTRODUTÓRIOS. O curso é gratuito e tem 

início no dia 3 de agosto de 2020. Serão disponibilizadas 60 (sessenta) vagas, obedecendo-

se a ordem de inscrição.  

Educação e Tecnologias: Tópicos Introdutórios é um curso de extensão universitária 

conduzido pela Unidade Acadêmica de Educação da Universidade Federal de Catalão 

(UFCAT-GO). O curso tem 12 componentes curriculares, de 10 horas cada, totalizando 120 

horas de carga horária, a ser integralizada em quatro meses, no período de agosto a 

novembro de 2020. 

Tem como público-alvo professores já graduados, porém poderão ser aceitos alunos 

advindos de outras formações, inclusive de bacharelados. O curso será baseado no 

ambiente virtual de aprendizagem Moodle, com 100% das atividades online.  

 

Objetivo do curso  

Capacitar professores graduados, em serviço ou não, para o uso das tecnologias 

digitais para ações de ensino.  

 

Programa  

Ambientação Moodle 

Educação a distância: princípios e desafios 



Caixa de ferramentas do professor 

Produção de materiais para EAD 

Design Instrucional 

Docência online 

Filosofia da Tecnologia 

Sistemas de gestão de aprendizagem e gestão pedagógica 

Avaliação em processos de aprendizagem na Educação a Distância 

Metodologias ativas na aprendizagem 

Letramento digital 

Jogos educacionais e gamificação 

 

Requisitos para participação no curso 

Ter formação universitária comprovada em qualquer área do conhecimento. Estar 

disponível para participar do curso, sendo que as atividades exigem 10 horas de 

dedicação mínima por semana. Ter computador (PC), notebook ou smartphone com 

acesso à Internet. 

 

O aluno tem como responsabilidades: 

o Ter uma rotina de estudos: programar um número de horas para estudar por 

semana e se ater a ele. 

o Não postergar tarefas. 

o Ser disciplinado. 

o Ser rigoroso nas tarefas. 

o Sempre ler cuidadosamente as orientações do professor sobre as atividades. 

o Comunicar com o professor e pedir ajuda sempre que necessário. 

o Trabalhar de forma colaborativa com os colegas. 

o Entrar no AVA com frequência diária. 

o Realizar as tarefas dentro dos prazos estipulados. 

o Não deve se encantar com a flexibilidade e achar que resolverá tudo na 

última hora. 

 

Materiais do curso 



Os materiais serão compostos de textos teóricos, guia de estudos escrito/multimídia 

(e-book), vídeos, etc. Outros materiais complementares podem ser adotados, a critério do 

docente e em função da natureza dos conteúdos.  

 

Estratégias e ferramentas 

o Webconferencias 

o Vídeos 

o Áudios 

o Jogos 

o Questionários 

 

Avaliação 

O aproveitamento do aluno nas atividades de cada componente curricular deve 

ser de 75% ou acima para obter aprovação. 

 

Inscrições  

As inscrições serão gratuitas e realizadas, pelo link: 

https://forms.gle/pxVGjBHY3xAebXRS6 no período 02 a 15 de julho de 2020. Os candidatos 

deverão preencher todos os campos do formulário de inscrição e anexar os documentos 

solicitados (cópias digitalizadas de RG ou carteira de motorista, CPF e certificado de 

graduação). É permitido o envio de arquivos somente no formato PDF. Devem ser 

encaminhados dois arquivos, sendo que: um deve conter a cópia dos documentos 

pessoais frente e verso e o outro o certificado de graduação (ou equivalente) frente e 

verso.  

   

Serão indeferidas as inscrições que:  

● não informarem endereço de e-mail válido;  

● não preencherem corretamente o formulário de inscrição;  

● anexarem cópias ilegíveis da documentação exigida.  

 

Sobre o resultado 

O resultado das inscrições será divulgado no site: 

https://educacao.catalao.ufg.br/p/33899-educacao-e-tecnologias-topicos-introdutorios, 

https://forms.gle/pxVGjBHY3xAebXRS6
https://educacao.catalao.ufg.br/p/33899-educacao-e-tecnologias-topicos-introdutorios


dia 20 de julho de 2020 às 14:00. Os candidatos classificados receberão por e-mail, o login 

e a senha para acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle. 

É importante que o candidato verifique regularmente seu e-mail, inclusive a pasta 

lixeira ou spam. O candidato classificado que não receber a mensagem em seu e-mail, 

deverá entrar em contato pelo e-mail educmedtdic@gmail.com, em até três dias a contar 

da data de divulgação do resultado da análise das inscrições.  

O candidato classificado estará automaticamente matriculado no curso. Será 

considerado desistente e desligado do curso, o cursista que não realizar o primeiro acesso 

durante a primeira semana de curso. 

Após publicação da análise dos pedidos de inscrição, caso o número de 

candidatos aptos supere o número de vagas ofertadas, o excedente comporá uma lista 

de espera. 

Os candidatos excedentes poderão ser convocados ao ingresso no curso, via e-

mail, mediante a desistência de candidato ou quando o cursista não realizar o primeiro 

acesso durante a primeira semana de curso.  

 

Resumindo: 

● Curso de extensão 

● Duração: 120 horas 

● Período de realização: 3 de agosto a 23 de novembro de 2020 

● Inscrições: de 2 a 17 de julho de 2020 

● Documentos obrigatórios para a inscrição: cópias digitalizadas de RG ou carteira 

de motorista, CPF e Certificado de graduação). 

● Para se inscrever entre no link: https://forms.gle/pxVGjBHY3xAebXRS6. 

 

 

Catalão, 02 de julho de 2020. 

 

 

 

 

__________________________________________ 

Profa. Dra. Maria Paulina de Assis 

Coordenadora do Curso Educação e Tecnologias: Tópicos Introdutórios 

https://forms.gle/pxVGjBHY3xAebXRS6

