
INSCRIÇÕES PARA O CURSO DE ATUALIZAÇÃO TECNOLOGIAS DIGITAIS NO 

ENSINO SUPERIOR 

 

Cronograma 

17 de julho de 2020 
Publicação do Edital de Abertura das 

Inscrições 

20 a 27 de julho de 2020 Período de inscrição exclusivamente 

28 de julho de 2020 
Publicação do resultado da análise das 

inscrições 

28 de julho a 03 de agosto 

de 2020 

Envio dos e-mails com informações para 

acesso. 

04 de agosto de 2020 Início do curso. 

28 de setembro de 2020 Término do curso. 

 

Estão abertas no período de 20 a 27 de julho as inscrições para o curso 

TECNOLOGIAS DIGITAIS NO ENSINO SUPERIOR, curso de atualização (extensão 

universitária) conduzido pela Unidade Acadêmica de Educação da UFCat – 

Catalão (GO). O curso é 100% online, com início no dia 04 de agosto, com 

término previsto para 28 de setembro de 2020. O curso será baseado no 

ambiente virtual de aprendizagem Moodle e no sistema de gestão acadêmica 

SIGAA. 

O curso tem 9 componentes curriculares, de 8 horas cada um (exceto 

Laboratório de Práticas, com 16 horas), somando 80 (oitenta) horas de carga 

horária total, a ser integralizada em 8 (oito semanas), no período de agosto a 

setembro de 2020. Tem como público-alvo professores da UFCat, onde serão 

ofertadas 60 (sessenta vagas) de acordo com a ordem de inscrição em 

formulário eletrônico, 

 

Objetivos do curso  

• Apresentar métodos, estratégias e recursos para a mediação pedagógica 

utilizando as tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC). 

• Introduzir os elementos essenciais da docência realizada por meio de 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) e o Sistema de Gerenciamento 

da Aprendizagem (SIGAA), 

• Praticar a integração no ensino, de ferramentas digitais de interação, 

como sistemas aplicativos de suporte a conferências pela Internet (ex., 

Rede Nacional de Ensino e Pesquisa [RNP]). 

 

Programa  

Título Início Fim CH 

Introdução às TDIC na educação 04/08/2020 10/08/2020 8 



Docência em ambientes virtuais colaborativos 11/08/2020 17/08/2020 8 

Estilos de aprendizagem nos ambientes virtuais 

de aprendizagem 
18/08/2020 24/08/2020 8 

Design Educacional 25/08/2020 31/08/2020 8 

Elaboração de materiais para comunicação 01/09/2020 07/09/2020 8 

Produção de materiais para ensino mediado 

pelas TDIC 
08/09/2020 14/09/2020 8 

Avaliação em ambientes virtuais de 

aprendizagem 
15/09/2020 21/09/2020 8 

Jogos educacionais 22/09/2020 28/09/2020 8 

Laboratório de práticas 04/08/2020 28/09/2020 16 

 

Requisitos para participação no curso 

Ser professor da UFCat. 

Estar disponível para participar do curso, sendo que as atividades exigem 

8 horas de dedicação mínima por semana. 

Ter computador (PC) ou notebook com acesso à Internet, que possibilite 

acesso a sistemas de webconferências, como RNP e Google Meet. 

O preenchimento das vagas observará a ordem de inscrições. 

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 a desistência de candidato ou quando o 

cursista não realizar o primeiro acesso durante a primeira semana de curso.  

 

O aluno cursista 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 e guias de estudos. 

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 e frequência 

O aproveitamento do cursista nas atividades de cada componente 

curricular deve ser de 75% ou acima para obter aprovação. A frequência será 

aferida pela participação nas atividades propostas nos componentes 

curriculares, sendo 75% o mínimo necessário para aprovação. 

 

Inscrições  

As inscrições serão gratuitas e realizadas, exclusivamente, pelo link: 

https://forms.gle/TwTrAt7A1b2k9tTG6, no período descrito no cronograma deste 

Edital. Os candidatos deverão preencher todos os campos do formulário de 

inscrição corretamente. 

 

Resultado 

O resultado da seleção será divulgado no site: 

https://educacao.catalao.ufg.br/,  na data prevista no cronograma deste 

edital. Os candidatos classificados receberão por e-mail, o login e a senha para 

acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle, assim como as 

orientações iniciais, na data prevista no cronograma deste edital.  

É de responsabilidade do candidato verificar o recebimento do 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. 

 

 

Matrículas 

 

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. 

 

https://forms.gle/TwTrAt7A1b2k9tTG6
https://educacao.catalao.ufg.br/


Resumindo: 

• Curso de extensão 

• Duração: 80 horas 

• Período de realização: 4 de agosto a 28 de setembro de 2020 

• Inscrições: de 20 a 27 de julho de 2020 

• Para se inscrever entre no link: https://forms.gle/TwTrAt7A1b2k9tTG6 

 

 

 

Catalão, 17 de julho de 2020. 

 

 

 

 

__________________________________________ 

Profa. Dra. Maria Paulina de Assis 

Coordenadora do Curso Educação e Tecnologias Digitais no Ensino Superior 

 

https://forms.gle/TwTrAt7A1b2k9tTG6

