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1. HISTÓRICO  INSTITUCIONAL 
 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – IFMT 

foi criado com o nome de Escola de Aprendizes Artífices de Mato Grosso – EAAMT 

via Decreto nº 7.566, expedido pelo Presidente da República, Nilo Procópio Peçanha, 

em 23 de setembro de 1909. 
 

A EAAMT, vinculada ao Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, foi 

inaugurada no dia 1º de janeiro de 1910, oferecendo o ensino profissional de nível 

primário com os cursos de primeiras letras, de desenho e os de ofícios de alfaiataria, 

carpintaria, ferraria, sapataria e selaria, inicialmente, e, posteriormente, o de tipografia. 
 

Em 1930, a EAAMT passou a vincular-se ao Ministério da Educação e Saúde 

Pública e, com a instauração do Estado Novo, o Presidente da República, Getúlio 

Vargas, pela Lei nº 378, de 13 de janeiro de 1937, transformou as Escolas de Aprendizes 

Artífices em Liceus Industriais. Foi, portanto, somente em 05 de setembro de 1941, via 

Circular nº 1.971, que a escola assumiu oficialmente a denominação de Liceu Industrial 

de Mato Grosso, por determinação do Ministro da Educação e Saúde, Gustavo 

Capanema. 
 

A partir da década de 1940, o ensino nacional passou por uma reforma que se 

denominou Reforma Capanema, em cujo bojo o Liceu Industrial de Mato Grosso 

transformou-se em Escola Industrial de Cuiabá – EIC pelo Decreto-Lei nº 4.127, de 25 

de fevereiro de 1942, passando a oferecer o ensino industrial através dos cursos 

industriais básicos e de mestria de alfaiataria, artes do couro, marcenaria, serralheria, 

tipografia e encadernação. 
 

Com a expedição da Lei nº 3.552, de 16 de fevereiro de 1959, a EIC passou a ter 

personalidade jurídica própria e autonomia didática, administrativa, técnica e financeira, 

e o ensino profissional passou a ser oferecido com o curso ginasial industrial, 

equiparado a curso de 1º grau do ensino médio pela primeira Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional – LDB, nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961. 
 

Em 1965, a EIC passa a denominar-se Escola Industrial Federal de Mato Grosso, 

em virtude da Lei nº 4.759, de 20 de agosto, que qualificava as Universidades e Escolas 

Técnicas da União, sediadas nas capitais dos estados, como instituições federais que 

deveriam ter a denominação do respectivo estado. 
 

Em adequação à lei anterior, o Ministro da Educação e Cultura, Tarso Dutra, 

expediu a Portaria nº 331, de 17 de junho de 1968, alterando novamente a denominação 

da escola para Escola Técnica Federal de Mato Grosso – ETFMT. 
 

Com a reforma do ensino de 1º e 2º graus (antigo ginasial e colegial) introduzida 

pela Lei 5.692, de 11 de agosto de 1971, a ETFMT deixou de oferecer os antigos cursos 

ginasiais industriais, passando a oferecer o ensino técnico de 2º grau, integrado ao 

propedêutico, com os cursos de Secretariado, Estradas, Edificações, Eletrônica, 

Eletrotécnica e Telecomunicações. 
 

No ano de 1994, o Presidente da República, Itamar Franco, instituiu o Sistema 

Nacional de Educação Tecnológica via Lei nº 8.948, de 08 de dezembro, que, entre 

outras medidas, transformou as Escolas Técnicas Federais em Centros Federais de 

Educação Tecnológica. Porém, a sua implantação ficava submetida à expedição de um 

decreto específico pelo Ministro da Educação, após aprovação do projeto institucional 

de cefetização apresentado pela interessada. 
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Com o advento da Nova LDB nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, o ensino 

profissional deixa de ser integrado ao propedêutico e a ETFMT implanta a reforma de 

adequação à lei, inicia a elaboração do projeto de cefetização e passa a oferecer 

separadamente o Ensino Médio (antigo propedêutico) e o ensino profissional de nível 

técnico com os cursos de Secretariado, Construção Civil, Eletrônica, Eletrotécnica, 

Telecomunicações, Agrimensura, Desenho Industrial, Turismo, Refrigeração e Ar 

Condicionado; e o de nível básico, com cursos de Eletricista, Encanador, Recepcionista, 

Atendente ao Público, Garçom, Telefonista, Guia de Turismo, Mestre de Obras, entre 

outros. 
 

Após o projeto de cefetização da ETFMT ter sido aprovado pelo Ministro da 

Educação, Sr. Paulo Renato Souza, finalmente foi expedido o Decreto de 16 de agosto 

de 2002, que implantou o CEFETMT. A partir daí, além do ensino médio e dos cursos 

profissionais de nível básico e técnico, a instituição passou a oferecer os cursos 

profissionais de nível tecnológico de Controle de Obras, Web Design e Automação e 

Controle, correspondentes a cursos de nível superior da área tecnológica. 
 

Essa instituição criada no início do século XX enfrentou inúmeras mudanças 

conforme as necessidades contextuais globais e internas foram lhe cobrando. As 

transformações pelas quais passou ao longo da sua existência alteraram seus objetivos, 

metas, programas de ensino, estrutura física, entre outros, mas não alteraram o crédito e 

a respeitabilidade junto à sociedade mato-grossense, fatores que contribuíram para a sua 

consolidação. 
 

Em 2008, a LEI Nº 11.892, de 29 de dezembro, institui a Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica e cria os Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

de Mato Grosso – IFMT faz parte da Rede Federal de Educação Profissional, Cientifica 

e Tecnológica, vinculada ao Ministério da Educação. Possui natureza jurídica de 

autarquia, detentora de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático- 

pedagógica e disciplinar. Trata-se, hoje, de uma instituição de educação superior, básica 

e profissional, pluricurricular e multicampi, especializada na oferta de educação 

profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com base na 

conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com as suas práticas pedagógicas. 
 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso foi 

criado mediante a integração do Centro Federal de Educação Tecnológica de Cuiabá, do 

Centro Federal de Educação Tecnológica de Mato Grosso, da Escola Agrotécnica 

Federal de Cáceres e de suas respectivas unidades de ensino descentralizadas (Campo 

Novo do Parecis, Cuiabá-Bela Vista e Pontes e Lacerda), transformados em campi do 

Instituto. Mais quatro campi foram integrados à instituição, em Alta Floresta, Barra do 

Garças, Confresa, Juína,  Primavera, Rondonópolis e Várzea Grande. 
 

Todos os campi têm como objetivo atingir de forma abrangente os setores 

econômicos dos segmentos agrário, industrial e tecnológico, de forma a ofertar cursos 

de acordo com as necessidades culturais, sociais e dos arranjos produtivos de todo o 

estado, privilegiando os mecanismos de inclusão social e de desenvolvimento 

sustentável, além de promover a cultura do empreendedorismo e associativismo, 

apoiando processos educativos que levem à geração de trabalho e renda. 
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1.1. Missão da Instituição 
 

Proporcionar a formação científica, tecnológica e humanística, nos vários níveis e 

modalidades de ensino, pesquisa e extensão, de forma plural, inclusiva e democrática, 

pautada no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional, preparando o 

educando para o exercício da profissão e da cidadania com responsabilidade ambiental. 
 

 
 

1.2. Objetivos da Instituição 
 

• Ministrar educação profissional técnica de nível médio (mínimo de 50% de suas 

vagas), na forma de cursos integrados, subsequentes ou concomitantes, incluindo- 

se PROEJA; 
 

• Ministrar cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, nas 

modalidades presencial e semipresencial a distância, objetivando a capacitação, o 

aperfeiçoamento, a especialização e a atualização de profissionais em todos os 

níveis de escolaridade nas áreas da educação profissional e tecnológica; 
 

• Realizar pesquisas aplicadas, estimulando o desenvolvimento de soluções técnicas 

e tecnológicas, estendendo seus benefícios à comunidade; 
 

• Desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios e finalidades da 

educação profissional e tecnológica, em articulação com o mundo do trabalho e os 

segmentos sociais e com ênfase na produção, desenvolvimento e difusão de 

conhecimentos científicos e tecnológicos; 
 

• Estimular e apoiar processos educativos que levem à geração de trabalho e renda, e 

à emancipação do cidadão na perspectiva do desenvolvimento socioeconômico 

local e regional; 
 

• Fomentar a cultura do empreendedorismo e de apoio à inovação tecnológica, em 

consonância com as ações em curso no estado de Mato Grosso; 
 

• Apoiar a oferta do ensino de ciências nas escolas públicas das redes municipal e 

estadual. 
 

• Em relação ao ensino superior, a instituição objetiva ofertar: 
 

• Cursos superiores de tecnologia, visando à formação de profissionais para os 

diferentes setores da economia; 
 

• Cursos de licenciatura e programas especiais de formação pedagógica, com vistas à 

formação de professores para a educação básica (mínimo de 20% de suas vagas); 
 

• Cursos de bacharelado e engenharia, visando à formação de profissionais para os 

diferentes setores da economia e áreas do conhecimento; 
 

• Cursos de pós-graduação lato sensu de aperfeiçoamento e especialização, visando à 

formação de especialistas nas diferentes áreas do conhecimento e; 
 

• Cursos de pós-graduação stricto sensu de mestrado e doutorado, que contribuam 

para promover o estabelecimento de bases sólidas em educação, ciência e 

tecnologia,   com   vistas   ao   processo   de   geração   e   inovação   tecnológica; 
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especificamente, em relação à educação à distância, o IFMT tem como objetivos, 

conforme seu PDI: 
 

• Ministrar cursos de graduação compreendendo principalmente licenciaturas na 

modalidade a distância; 
 

• Ministrar cursos de pós-graduação na modalidade a distância, compreendendo 

programas de especialização, mestrado e doutorado, inclusive através do programa 

UAB; 
 

• Ampliar as vagas oferecidas através do programa UAB; 
 

• Criar cursos de extensão abertos inclusive aos candidatos que atendam aos 

requisitos estabelecidos no Regulamento da EaD/IFMT; 
 

• Utilizar extensão para desenvolver o processo educativo, cultural e científico, em 

articulação e com participação da comunidade externa para assegurar relações 

transformadoras entre a sociedade e a EaD/IFMT; 
 

• Produzir e difundir conhecimentos científicos, tecnológicos e culturais; 
 

• Associar a pesquisa ao ensino e à extensão como meio de desenvolver o 

pensamento crítico; 
 

• Viabilizar ações pedagógicas e administrativas que possam garantir o acesso e a 

permanência dos alunos de graduação; 
 

• Garantir condições necessárias para o crescimento qualitativo das ações 

acadêmicas; 
 

• Promover a produção científica, garantindo meios que permitam o alcance da 

Missão Institucional, promovendo o entendimento do ser humano sobre o meio em 

que vive; 
 

• Gerar mecanismos para o fortalecimento do ensino, pesquisa e extensão. 
 

 
 

1.3. Breve Histórico da Universidade Aberta do Brasil – UAB e 

sua implantação no IFMT 

 

O Projeto Universidade Aberta do Brasil – UAB foi criado pelo Ministério da 

Educação, em 2005, no âmbito do Fórum das Estatais pela Educação, para a articulação 

e integração de um sistema nacional de educação superior a distância gratuito e de 

qualidade, em caráter experimental, visando sistematizar as ações, programas, projetos e 

atividades pertencentes às políticas públicas voltadas para a ampliação e interiorização 

da oferta do ensino superior gratuito e de qualidade no Brasil. 
 

O Sistema Universidade Aberta do Brasil é uma parceria entre consórcios 

públicos, nos três níveis governamentais (federal, estadual e municipal), envolvendo a 

participação das universidades públicas e demais organizações interessadas. 
 

Para a consecução do Projeto UAB, o Ministério da Educação, através da 

Secretaria de Educação a Distância – SEED, lançou o Edital nº 1, em 20 de dezembro 

de 2005, com a Chamada Pública para a seleção de polos municipais de apoio presencial  

e  de  cursos  superiores  de  Instituições  Federais  de  Ensino  Superior  na 
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Modalidade de Educação a Distância para a UAB, para os quais foram ofertados o 

curso. 
 

O Instituto Federal de Mato Grosso – IFMT participou do projeto de 

implantação da UAB, através dos editais 1 e 2, com o Curso Superior de Tecnologia em 

Sistemas para Internet e a Licenciatura em Química, com oferta de vagas distribuídas 

em doze polos de apoio presencial no estado de Mato Grosso e um polo de apoio 

presencial no estado de Minas Gerais, totalizando treze polos de apoio presencial. 
 

Hoje, como prosseguimento à institucionalização da EaD no IFMT, a instituição conta 

com o Departamento de Educação a Distância na administração dos programas e projetos 

de implantação de cursos online, bem como está mediando às discussões acerca das 

políticas e diretrizes dos cursos da modalidade a distância no Instituto. 
 
 
 

1.4. Dados gerais da instituição 
 

Razão Social: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato 

Grosso – Campus Cuiabá 
 

Endereço: Professora Zulmira Canavarros, nº93 Bairro: Centro 
 

Município: Cuiabá 

Estado: Mato Grosso 

CEP: 78005-200 

Telefone: (65) 33181400 
 

Diretor Geral: Nelson Yoshio Ito Suzuki 
 

E-mail institucional: gabinete@cba.ifmt.edu.br 
 

 
 

2. OBJETO 
 

O objeto do presente projeto consiste na proposição do Curso de Especialização em 

Design Instrucional de Cursos a Distância. 
 

 
 

3. FINANCIAMENTO 
 

Programa Universidade Aberta do Brasil. 
 

 
 

4. PRAZO DE EXECUÇÃO 
 

As disciplinas, incluindo o trabalho de conclusão de curso, deverão ser integralizadas 

em 18 meses.  Sendo a primeira turma ofertada no primeiro semestre de 2017 ao 

segundo semestre de 2018.  

mailto:gabinete@cba.ifmt.edu.br
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5. PÚBLICO-ALVO 
 

Este Curso de Especialização em Design Instrucional (DI) de Cursos a Distância 

destina-se aos profissionais da educação básica, técnica e tecnológica e aos profissionais 

em geral, portadores de curso superior completo, que tenham como interesse o 

planejamento e desenvolvimento de conteúdo específico para oferta e implantação de 

projetos de cursos online. 
 

Especificamente, o Curso de Especialização em Design Instrucional de Cursos a 

Distância está planejado para ser ofertado em 24 Polos UAB do IFMT de Apoio 

Presencial, conforme quadro abaixo: 
 

 
 

 
 

Município do Polo 
 

Nº de vagas 

 

01 
 

Água Boa 
 

30 

 

02 
 

Alto Araguaia 
 

30 

 

03 
 

Arenápolis 
 

30 

 

04 
 

Aripuanã 
 

30 

 

05 
 

Barra do Bugres 
 

30 

 

06 
 

Cáceres 
 

30 

 

7 
 

Campo Verde 
 

30 

 

08 
 

Colíder 
 

30 

 

09 
 

Comodoro 
 

30 

 

10 
 

Cuiabá 
 

30 

 

11 
 

Diamantino 
 

30 

 

12 
 

Guarantã do Norte 
 

30 

 

13 
 

Jauru 
 

30 

 

14 
 

Juara 
 

30 

 

15 
 

Juína 
 

30 

 

16 
 

Lucas do Rio Verde 
 

30 

 

17 
 

Nova Xavantina 
 

30 

 

18 
 

Pedra Preta 
 

30 
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19 
 

Pontes e Lacerda 
 

30 

 

20 
 

Primavera do Leste 
 

30 

 

21 
 

Ribeirão Cascalheira 
 

30 

 

22 
 

São Félix do Araguaia 
 

30 

 

23 
 

Sapezal 
 

30 

 

24 
 

Sorriso 
 

30 

 

Total de Vagas 
 

720 

 

 

6. CARGA HORÁRIA DO CURSO 
 

A carga horária total do curso é de 420h. 
 

 
 

7. OFERTA 
 

A periodicidade de oferta do curso dependerá das demandas subsequentes, no Estado. 
 

 
 

8. MODALIDADE 
 

O curso será ofertado na modalidade a distância, com encontros presenciais pré-

definidos e especificados no item 17, letra f, deste projeto. 
 

 
 

9. RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO CURSO 
 

Coordenação: Dálete C S Heitor de Albuquerque 
 

Titulação: Mestre em Educação, UFMT 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/7679783235445978 

E-mail: dalete.albuquerque@ifmt.edu.br 

Telefones: (65) 3318.5118 

 

10.JUSTIFICATIVA 
 

Atualmente, tem-se vivenciado a urgência na formação de professores, de 

profissionais que atuam em muitos casos, sem qualificação específica, adequada. Essa 

necessidade pode hoje ser suprida por meio da modalidade a distância, que permite 

http://lattes.cnpq.br/7679783235445978
mailto:dalete.albuquerque@ifmt.edu.br
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atingir regiões distantes dos grandes centros e mesmo nos locais onde as instituições de 

ensino superior não possuem estrutura física, acadêmica em funcionamento. 
 

O presente projeto, cujo eixo pedagógico entende que a formação é uma atividade 

contínua, coloca-se como uma formação que comporta diversos desafios e 

possibilidades na formação de profissionais para implantação de cursos online, 

implantação de cursos na modalidade a distância. Com isso, pretende-se oportunizar, 

para o profissional em exercício, atuante em sua instituição de ensino, sem formação 

acadêmica específica, instrumentos, princípios básicos e fundamentais na implantação 

de um curso a distância. 
 

A experiência dos cursos ofertados pelo Programa UAB é pioneira no IFMT, e seus 

cursos foram implantados no contexto em que o governo federal começava a destinar 

recursos para a EaD. Na medida em que os cursos começaram a ser ministrados, 

dificuldades e desafios que surgiam foram sendo contornados e mesmo resolvidos, seis 

anos após o início dos trabalhos, percebe-se que, no que se refere ao design instrucional, 

há total compreensão a respeito da importância desse profissional no processo de 

planejamento e organização de curso e entendendo que esta é uma necessidade, realidade 

no Estado, este projeto se justifica. Ele se ancora na representatividade, na presença 

histórica, no significado expressivo na comunidade mato-grossense do IFMT, através de 

sua estrutura sistêmica, de seus campi e, especialmente, dos profissionais que nele atuam. 
 

Entendemos que a análise pedagógica do material elaborado pelos professores é 

coerente com o projeto do curso e traz bons resultados – os próprios docentes costumam 

mostrar-se abertos às contribuições da equipe no que se refere a esse aspecto. Porém, 

acreditamos que os cursos ganhariam em qualidade com a inclusão de um profissional 

de DI, com atividades específicas nesse sentido, para trabalhar em conjunto com a 

equipe pedagógica e a coordenação do curso, propondo, por exemplo, a dinamização 

dos materiais com a inclusão de novos objetos de aprendizagem, um modelo mais 

eficiente de videoaulas e outros elementos. 
 

 
 

11.OBJETIVOS 
 

11.1. Geral 
 

O Curso de Especialização em Design Instrucional de Cursos a Distância visa 

capacitar profissionais para a atuação como designers instrucionais com foco no desenho 

e implantação de cursos, bem como na implantação e execução de projetos de produção 

de conteúdo para cursos online. 
 

 
 

11.2. Específicos 
 

• apresentar aspectos teóricos e práticos referentes aos meios de comunicação no 

contexto das diferentes mídias e no uso integrado das linguagens de comunicação: 

sonora, visual, impressa, audiovisual, informática e  telemática, destacando sua 

articulação com os processos de ensino e aprendizagem; 
 

• capacitar o profissional para selecionar, organizar e produzir atividades, 

materiais e produtos educacionais às ofertas de projetos online; 
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• capacitar o profissional para criar, desenvolver, planejar, organizar, produzir e 

executar projetos de cursos a distância, bem como adaptá-los para as modalidades 

semipresenciais e presenciais; 
 

• propiciar base teórica e prática para a construção de material autoral na 

elaboração de conteúdos para a modalidade a distância. 
 

 
 
 
 

12. PERFIL DO EGRESSO 
 

O egresso do curso Design Instrucional de Cursos a Distância estará apto para: 
 

• atuar na concepção, planejamento, implantação e validação de cursos online em 

todos os níveis e modalidades de ensino; 
 

• elaborar e gerenciar projetos de desenho de curso instrucional para cursos 

mediados pelas tecnologias de informação e comunicação para quaisquer níveis ou 

modalidades de ensino, respeitando os prazos e orçamento disponíveis; 
 

• Autonomia para criar e produzir, nas diferentes mídias, programas, projetos e 

conteúdos educacionais; 
 

• Capacidade de refletir crítica e criativamente a respeito das diferentes 

linguagens, considerando as mídias como: objeto de estudo e reflexão, ferramenta 

de apoio aos processos de ensino e de aprendizagem e meio de comunicação e 

expressão (produção); 
 

• Capacidade de aplicar as diferentes mídias em conformidade com a proposta 

pedagógica que orienta sua prática. 
 

 
 
 
 

13.CERTIFICAÇÃO 
 

O cursista ao concluir com êxito todas as disciplinas dispostas em sua organização 

curricular, receberá o certificado do curso de Pós-Graduação lato sensu como 

Especialista em Design Instrucional de Cursos a Distância.  Não haverá certificação por 

disciplina. 
 

 
 
 
 

14. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 
 

 Disciplinas CH 

1 Plataformas online  30h 

2 O Design Instrucional: conceitos, fundamentos 30h 

3 O Design Instrucional para projetos online 30h 

4 Avaliação nos cursos online 30h 

5 Mediação pedagógica em cursos online 30h 
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6 Gestão de Tecnologias nos projetos de curso  30h 

7 Desenvolvimento de Projetos com Mídias integradas na educação 30h 

8 O material didático: impresso 45h 

9 O material didático: videoaula 45h 

10 A produção autoral, direitos autorais e propriedade intelectual 45h 

11 Metodologia da Pesquisa Científica 30h 

Carga Horária Total das Unidades Curriculares 375h 

 

12 Trabalho de Conclusão de Curso 45h 

 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 420h 

 

 

15. EQUIPE DOCENTE 
 

Os cursos de nível de pós-graduação lato sensu devem atender ao disposto na 

Resolução CNE/CES nº 1, de 8 de junho de 2007 e será constituído necessariamente 

por, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) de professores portadores de título de 

mestre ou de doutor, obtido em programa de pós-graduação stricto sensu reconhecido. 

Segue abaixo a previsão dos docentes ministrantes do curso, objeto deste projeto. 
 

 
 

Professores Lattes Titulação 

Alexandre Torrezam http://lattes.cnpq.br/9026453494766463 Mestrado 

Constantino Dias da C. Neto http://lattes.cnpq.br/2123218264214406 Mestrado 

Custódio Gastão Silva Júnior http://lattes.cnpq.br/2426241186783990 Mestrado 

Dálete C. S. H. de Albuquerque http://lattes.cnpq.br/7679783235445978 Mestrado 

Iraneide de Albuquerque Silva http://lattes.cnpq.br/2710960363519523 Doutorado 

José Vinicius da Costa Filho http://lattes.cnpq.br/3339392696679197 Mestrado 

Lilian Maria Gonçalves http://lattes.cnpq.br/5137235051070087 Especialização 

Reni Elisa da Silva http://lattes.cnpq.br/2225288305319879 Mestrado 

http://lattes.cnpq.br/9026453494766463
http://lattes.cnpq.br/9026453494766463
http://lattes.cnpq.br/9026453494766463
http://lattes.cnpq.br/7679783235445978
http://lattes.cnpq.br/2710960363519523
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16. EMENTA E CARGA HORÁRIA DAS DISCIPLINAS 
 

Disciplina 1 

PLATAFORMAS ONLINE 

 

30h 

O objetivo desta disciplina é proporcionar ao cursista conhecer diferentes espaços que se 

configurem em Ambientes Virtuais, bem como suas interfaces. 

Definição de Mídia e Tecnologia; Análise da evolução das Mídias; Abordagem de novas 

terminologias como multimídia, hipertexto, hipermídia e tecnologias da informação e 

comunicação; Reflexões sobre o papel da tecnologia da informação e comunicação na 

educação; Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVEA) (Conceitos básicos e evolução; 

Estrutura básica de um Ambiente Virtual de Aprendizagem; Apresentação dos principais 

AVEA disponíveis na Internet; Comparação entre os AVEA); MOODLE - Estrutura 

e funcionalidades; Usando o MOODLE. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BEHAR, Patrícia Alejandra. Modelos pedagógicos em educação a distância. Porto 

Alegre : Artmed, 2009 
 

PAIS, L. C.Educação escolar e as tecnologias da informática. Belo Horizonte: Autêntica, 

2002 
 

BELLONI, M. L. (2001) O que é mídia-educação / Maria Luiza Belloni - Campinas,SP: 

Autores Associados (Coleção polêmicas do nosso tempo; 78) 
 

PULINO FILHO, Athail Rangel. MOODLE - Um sistema de gerenciamento de cursos. 

Departamento de Engenharia Civil e Ambiental - Universidade de Brasília. Disponível em: 

<http://aprender.unb.br/> Acesso em: 01 de março de 2006. 

 

Disciplina 2 

O DESIGN INSTRUCIONAL: CONCEITOS E FUNDAMENTOS 

 

30h 

O objetivo desta disciplina é apresentar aos cursistas os conceitos e fundamentos do design 

instrucional.   

Conceitos básicos e fundamentos da Educação a Distância. O que é Design 

Instrucional. Fundamentos e Histórico do DI. O DI na modalidade a distância. Estratégias 

de produção de materiais didáticos, gestão de pessoas em EaD, gestão do conhecimento 

na EaD, elaboração de projetos e sistemas de EaD. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

FILATRO, Andrea. Design Instrucional na Prática. SP: Editora Pearson,2008.  

 

KENSKI, Vano M.  Educação e Tecnologias: o novo ritmo da informação. São Paulo: 

Papirus,2007. 
 

MORAN, J. M.; MASETTO, M. T.; BEHRENS, M. A. Novas tecnologias e mediação 

pedagógica. 6a ed. Campinas: Papirus, 2003. 
 

SANCHO, Juana M.(org.) Para uma Tecnologia Educacional. Tradução Beatriz Afonso 

Neves. Porto Alegre: ArtMed, 1998. 

http://aprender.unb.br/
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Disciplina 3 

O DESIGN INSTRUCIONAL PARA PROJETOS ONLINE 

 

30h 

O objetivo desta disciplina é elaborar propostas de ensino que contemplem as 

especificidades dos cursos a distância, voltados para projetos online.   

Abordagens Andragógicas do DI. Os 3 Modelos de Aprendizado Online (fixo, aberto 

e contextualizado). Aplicação dos Modelos de DI e Respectivas Tecnologias 

Empregadas; definir público-alvo; definir objetivos do curso; definir plataforma; traçar 

restrições e alternativas para implantação de curso. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BEHAR, Patrícia Alejandra. Modelos pedagógicos em educação a distância. Porto Alegre: 

Artmed, 2009 
 

FILATRO, A.  Design Instrucional Contextualizado – Ed. Senac, S. Paulo, 2004.  

FILATRO, A.  Design Instrucional na Prática. SP: Editora Pearson,2008. 

 

Disciplina 4 

A AVALIAÇÃO NOS CURSOS ONLINE 

 

30h 

O objetivo desta disciplina é discutir o conceito de avaliação seus objetivos, sua 

importância, além das funções da avaliação da aprendizagem. 

Avaliação: conceitos e dimensões. Implicações do processo de avaliação na educação a 

distância. Avaliação e prática pedagógica na educação a distância. Técnicas e 

instrumentos de avaliação. Análise e utilização de resultados da avaliação. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

COLL, César. Avaliação da Aprendizagem no Currículo Escolar: uma perspectiva 

construtivista in “ COLL, César (org). O construtivismo na Sala de Aula. São Paulo: 7.a 

edição. Editora Atica, 2004. 
 

CRUZ, Fátima. CAVALCANTE, Patrícia Smith. Avaliação da Aprendizagem: anúncios e 

práticas nas abordagens  conservadora e transformadora no ensino presencial e  no ensino 

mediado pelas tecnologias in Avaliando a Avaliação: velhas e novas questões. Revista de 

Educação ANEC, ano 37, jul/set. de 2008 
 

ESTRELA, A.; NÓVOA, A. (org.) (1993), Avaliações em Educação: Novas Perspectivas. 

Porto. Porto Editora. 
 

FUNKS, Hugo et all. Novas estratégias de Avaliação On-line: aplicações e implicações 

em curso totalmente a distância através do ambiente AulaNet “in “ SANTOS, Edméa;  

SILVA, Marcos. Avaliação da Aprendizagem em Educação Online, Editora Loyola 2006. 

 

Disciplina 5 

MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA EM CURSOS ONLINE 

 

30h 

O objetivo desta disciplina é apresentar ao cursista o conceito de tutoria e o perfil 

polidocente do tutor.  Também, apresentar os modelos e práticas de tutoria. 

Processos de Comunicação e docência na Educação a Distância (EaD). Docência e Tutoria. 
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Sistemas Tutoriais. Tutoria presencial e online. Formação de professores para EaD. 

Didática da EaD. Estratégias e metodologias para a docência em EaD. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CAMPOS, Fernanda; SANTORO, Flávia ET all. Cooperação e Aprendizagem online. 

Rio de Janeiro: DP&A, 2003.  

 

FIORENTINI, Leda Maria Rangero, MORAES, Raquel de Almeida (orgs.). Linguagens e 

interatividade na Educação a Distância. Rio de Janeiro: DP&A, 2003. 
 

PETERS, Otto. Didática do Ensino a Distância. São Leopoldo: Editora Unisinos, 2001.   

 

PETERS, Otto. A educação a distância em transição. São Leopoldo: UNISINOS; 2003. 

 

SILVA, Marco (org.). Educação on-line. São Paulo: Loyola, 2003. ZABALA, Antonio. A 

prática educativa. Porto Alegre: ARtMed, 1998. 

 
Disciplina 6 

GESTÃO DE TECNOLOGIAS NOS PROJETOS DE CURSOS ONLINE 

 

30h 

O objetivo desta disciplina é proporcionar ao cursista as diversas possibilidades de 

implantação de tecnologia e sua gestão nos projetos de curso online, com foco na criação de 

conteúdo, compartilhamento e colaboração. 

Conceituação de convergência das mídias. Interatividade, meio interativo e conteúdo 

interativo. O cenário no qual emerge a Web. Web e interfaces colaborativas. Conceito da 

nova web. O papel do usuário na Web. A Web e as possibilidades de uso na Educação. 

Redes sociais e Web; Mobilidade e ubiquidade. Educação e Mobilidade. Tecnologias 

móveis. Mobilidade, dispositivos e conteúdos educacionais. Mobilidade e TV Digital. 

Mobilidade na prática: o que já acontece na educação. Ubiquidade: imersão na 

informação; Currículo e convergência. Fundamentos de educação, currículo e 

convergência. Convergência das mídias nos significados do currículo. Dialogando sobre 

convergência e currículo. Currículo e convergência das mídias na prática. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BARBOSA, Ana Mae; AMARAL, Lilian (orgs.). Interterritorialidade: mídias, contextos 

e educação. (Cultura e Educação, Edições SESC-SP) São Paulo: SENAC, 2008. 235 p. 
 

BURKE, Peter; ASA, Briggs. Uma história social da mídia: de Gutenberg a internet. 

Trad. Maria Carmelita Pádua Dias. Coleção Interface. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004. 

380p. 
 

FREIRE, Wendel. Tecnologia e educação: as mídias na prática docente. Rio de 

Janeiro: Wak, 2008. 132p. 
 

LEVY, Pierre. O que é virtual? São Paulo: Editora 34, 2003. 160p. 

  . As tecnologias da inteligência. Tradução de Carlos Irineu da Costa. (Coleção 

Trans). São Paulo: Editora 34, 1993. 208p 

 
Disciplina 7 

DESENVOLVIMENTO   DE   PROJETOS   COM   MÍDIAS INTEGRADAS 

NA EDUCAÇÃO 

 

30h 
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O objetivo desta disciplina é proporcionar ao cursista uma visão do uso das mídias na 

educação, de modo a fundamentar práticas pedagógicas, assim como discutir conceitos e 

potenciais implicações do uso dessas mídias na modalidade a distância, em ambientes 

online. 

Concepções de Aprendizagem; Projeto Didático; Integração das Mídias ao Projeto 

Didático; Projeto Interdisciplinar. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MOURA, Dácio; BARBOSA, Eduardo. Trabalhando com projetos: planejamento e 

gestão de projetos educacionais. Petrópolis: Vozes, 2006 
 

PIAGET, J. Psicologia e Pedagogia. Rio de Janeiro: Forense, 1969. 

 

PRADO,  M.  e  SCHLUNZEN,  K.  Integração  de  mídias  digitais  na  educação.  

PUCSP, 2004. 

 

MARCUSCHI,  Luiz  Antônio. Produção textual,  análise  de  gêneros e  compreensão. 

São Paulo: Parábola editorial, 2008. 

 
Disciplina 8 

MATERIAL DIDATICO: IMPRESSO 

 

45h 

O objetivo desta disciplina é apresentar ao cursista, especialmente, a arquitetura da 

informação, tendo como foco a macroestrutura textual, sequencialização e os elementos 

periféricos que envolvem todo o conteúdo a ser apresentado ao leitor.  

Histórico da escrita; Abordagem dos impressos em tempos audiovisuais e na era da 

informática: da linearidade à hipertextualidade; Criação do texto e construção de 

conhecimento na Internet; Análise dos diversos materiais impressos disponíveis ou 

acessíveis aos professores no trabalho pedagógico; Gêneros textuais da mídia impressa e 

de suas especificidades: reflexões sobre seu uso em práticas didático-pedagógicas; 

Criação de atividades de leitura e produção de textos da mídia impressa fundamentada 

na noção de gênero textual; Textos e hipertextos didáticos: O que são?. Características. 

Gêneros. Funções de textos e hipertextos. Pensando a construção e desconstrução de textos 

e hipertextos didáticos. Interrelação de textos para geração de hipertextos; Autoria: 

Conceito. Dimensões e procedimentos de elaboração de textos didáticos escritos. O 

hipertexto como suporte na produção de textos. O texto midiático. Gênero textual 

mediacional; elaborando textos didáticos midiáticos para geração de hipertextos: 

Introdução da etapa. Detalhando o tema escolhido. Informações básicas para orientar o 

leitor-usuário na mídia impressa. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

COSCARELLI, Carla V. (org). Novas tecnologias, novos textos, novas formas de pensar. 

Belo Horizonte: Autentica, 2002. 

 

ANTUNES, Benedito (orgs.). A memória, literatura e tecnologia. São Paulo: Cultura 

Acadêmica, 2005. 
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CHARTIER,  Roger  (org.).  A  aventura  do  livro:  do  leitor  ao  navegador.  São  Paulo: 

Imprensa Oficial/Fundação Editora Unesp, 1998. 

 

FIORENTINI,   Leda   M.;   MORAES,   Raquel   (org.).   Linguagens   e   interatividade   

na educação a distância. Rio de Janeiro: DP&A, 2003. 

 

MARCUSCHI, Luiz A.; XAVIER, Antonio C. Hipertexto e gêneros digitais. 3. ed. 

São Paulo: Cortez ,2010. 200p.LÉVY, Pierre. Cibercultura. São Paulo: 34, 1999. 

 

Disciplina 9 

MATERIAL DIDATICO: VIDEOAULA 

 

45h 

O objetivo desta disciplina é apresentar ao cursista noções básicas sobre os aspectos do 

planejamento e produção de um vídeo educativo, de uma videoaula para cursos a 

distância. 

Contexto socioeducativo da televisão e do vídeo; Perspectiva educativa do uso do vídeo 

na sala de aula; Características de um vídeo didático; Abordagem dos conceitos básicos 

sobre a linguagem utilizada na televisão; Avaliação crítica do vídeo nas perspectivas 

informativas, artísticas e educacionais; Roteiro e produção de videoaulas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CROCOMO,  Fernando.  TV  Digital  e  Produção  Interativa.  Florianópolis:  Editora  

UFSC, 2007. 
 

PRIMO, Alex (Org.) ; Ana Claudia de Oliveira (Org.) ; Geraldo Carlos do Nascimento 

(Org.); Veneza Mayora do Nascimento (Org.) . Comunicação e Interações. Porto 

Alegre: Sulina, 2008. 
 

ROSENBERG, M. J. E-learning.São Paulo: Makron Books, 2002. 

 
Disciplina 10 

A   PRODUÇÃO   AUTORAL, DIREITOS   AUTORAIS   E PROPRIEDADE 

INTELECTUAL 

 

45h 

O objetivo desta disciplina é apresentar ao cursista uma visão panorâmica acerca da 

Propriedade Intelectual, com subsídios conceituais e práticos, através das especificidades do 

Direito Autoral, voltado para a produção do material didático em EaD. 

O direito da propriedade intelectual estuda a proteção das criações intelectuais. A sua 

importância cultural e econômica para a sociedade atual constitui fator  decisivo para o estudo e 

compreensão de seus dois grandes ramos, quais sejam direito autoral e propriedade industrial. 

Direito de Autor. Conceito. Objeto. Prerrogativas. Limitações. Duração. Domínio Público. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito autoral. 2. ed. (refundida e ampliada). Rio de 

Janeiro: Forense, 1980. 371 p./Rio de Janeiro: Renovar, 1997. 754 p.  CERQUEIRA, João 

da Gama. Tratado da propriedade industrial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982. 

1445 p.  v. 1 e 2. 
 

BRANCO JR., Sérgio Vieira. Direitos Autorais na Internet e o Uso de Obras Alheias. 

Ed. Lúmen Júris, 2007 
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CHAVES, Antônio. Direito de autor: princípios fundamentais. Rio de Janeiro: Forense, 

1987. 538 p. 
 

HAMMES, Bruno Jorge. O direito da propriedade intelectual: subsídios para o ensino. 

São Leopoldo: Unisinos, 1998. 410 p. 

 
Disciplina 11 

METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTIFICA 

 

30h 

O objetivo desta disciplina é discutir as metodologias utilizadas nas ciências sociais, 

relacionando o tema e o delimitando para ao final elaborar projeto de pesquisa. 

Pesquisa em Educação e nas Ciências Sociais; Lógica da pesquisa; Estruturação de 

uma pesquisa; Tema, problema, hipótese, procedimentos de investigação; Instrumentos de 

coleta de dados; Diferentes estratégias metodológicas na condução da pesquisa; 

Elaboração do trabalho científico e do relatório. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GIL, Antonio Carlos. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. 6ª. ed. São Paulo: Atlas, 2008  

 

RUIZ, J Álvaro. Metodologia científica: Guia para eficiência nos estudos. 6ª. Ed. São Paulo: 

Atlas, 2006 

 

MICHEL, Maria Helena. Metodologia e Pesquisa Científica em Ciências Sociais: um guia 

prático para acompanhamento da disciplina e elaboração de trabalhos monográficos. 

São Paulo, Atlas, 2005 

 

LÜDKE, Menga. Pesquisas em Educação: Abordagens qualitativas. 1ª ed. São Paulo: 

E.D.U., 1986 

 

OLIVEIRA, M. M. Como fazer Projetos, Relatórios, Monografias, Dissertações e 

Teses.  Rio de Janeiro: Elsevier, 2005 
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16.1. Trabalho de Conclusão de Curso 
 

O trabalho de conclusão de curso é parte integrante do currículo e dá oportunidade 

aos acadêmicos, para o desenvolvimento de procedimentos metodológicos que 

propiciem sistematizar, na prática, as competências construídas ao longo do curso. 
 

Este trabalho consistirá na realização de pesquisa orientada por um membro do 

corpo docente, e deve propiciar o desenvolvimento de produção científica através de 

estudo de caso ou pesquisa aplicada, considerando sempre a solução de um problema, 

visto que a atuação do egresso se dará no traçar de soluções, no desenhar de propostas de 

conteúdo. 
 

O trabalho de conclusão do curso se constitui na elaboração de um Artigo.  Essa 

pesquisa, em formato de artigo, poderá ser realizada por até 04 (quatro) autores e esses 

terão até 06 (seis) meses para o seu desenvolvimento e defesa, a partir da finalização da 

execução de todas as disciplinas previstas no item 17 deste projeto. 
 

O acompanhamento da pesquisa será realizado pelo professor orientador e pelo 

Coordenador do Curso, sendo que este último disponibilizará uma relação de 

professores orientadores, por meio de documento oficial, para apoio à atividade de 

produção do trabalho de conclusão do curso, entre professores que estejam atuando no 

curso e que tenham conhecimento e afinidade pelo tema do aluno. A escolha do 

orientador deverá ser feita pelo aluno. 
 

São atribuições dos professores orientadores: 
 

 frequentar as reuniões convocadas; 

 atender aos seus orientandos; 

 preencher formulário próprio de acompanhamento dos seus orientandos, 

encaminhando-o à Coordenação do Curso, na conclusão dos trabalhos; 

 participar das apresentações e defesas para as quais estiverem designados; 

 presidir a banca de defesa da Monografia; 

 conferir e entregar a ata ao coordenador do Curso ao final da sessão de 

apresentação; 

 acompanhar e orientar seus orientandos, acerca dos encaminhamentos dos 

projetos envolvendo pesquisa em seres humanos ao Comitê de Ética e Pesquisa, 

quando for o caso. 
 

A divulgação da Monografia ocorrerá mediante apresentação pública e, quando 

devidamente aprovada, será tombada à Biblioteca do IFMT e divulgada no sítio 

institucional. 
 

 
 

17. METODOLOGIA 
 

O Departamento de Educação a Distância tem experimentado, por ações parceiras, a 

oferta de cursos online através da Coordenação de Capacitação do IFMT. Até 2011, os 

cursos eram ofertados somente na modalidade presencial. Diante dessa constatação, em 

2012, a Coordenação de Capacitação implantou seu Programa de Capacitação Online, 

para os servidores, por meio da execução do Programa FORME-SE, como um meio de 

ampliar os investimentos em capacitação, a democratização do acesso e a ampliação da 

variedade de cursos de capacitação a serem ofertados e no intuito de atingir os objetivos 

propostos visa-se a transmissão de conteúdo por meio de videoaulas e material 
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impresso. 
 

Para a execução e pleno funcionamento deste projeto, o curso utilizará da mesma 

metodologia de trabalho do Programa FORME-SE, bem como da aplicação da mesma 

base de material didático como sua espinha dorsal, material impresso e videoaula. Está 

prevista a seleção e capacitação do grupo de profissionais para atuarem na modalidade 

prevista, como também executar o fluxo de produção de material didático – impresso e 

videoaulas. 
 

Vamos aqui levar em consideração a Portaria do Ministério da Educação – MEC no 

4.059, de 10/12/2004, que dispõe sobre a oferta de disciplinas com metodologia de 

ensino no currículo dos cursos superiores e os Referenciais de Qualidade para a Educação 

a Distância, em que o MEC esclarece que na modalidade a distância 
 

“o aluno constrói conhecimento, ou seja, aprende e desenvolve 

competências, habilidades, atitudes e hábitos relativos ao 

estudo, à profissão e a sua própria vida, no tempo e local que 

lhe são adequados, não com a ajuda em tempo integral da aula 

de um professor, mas com a mediação de tutores (orientadores 

ou professores), atuando ora a distância, ora em presença física 

ou virtual, e com o apoio de sistemas de gestão e 

operacionalização específicos, bem como de materiais didáticos 

intencionalmente organizados, apresentados em diferentes 

suportes de informação, utilizados isoladamente  ou combinados, 

e veiculados através dos diversos meios de comunicação”. 

 

Entretanto, o desenvolvimento de um curso a distância não se restringe, apenas à 

interação entre aluno-professor-tutor, mas sim ocorre a partir de uma associação de 

métodos, estratégias e conta, não preferencialmente, neste caso, com o uso de um 

ambiente virtual de aprendizagem e, ainda, com encontros presenciais como meio de 

promover o processo de ensino-aprendizagem. 
 

Nesse contexto, a execução do presente projeto será proposta atendendo aos 

seguintes itens: 
 

 
 

a) Da capacitação dos profissionais envolvidos na execução do curso 
 

A partir da designação do corpo docente, o coordenador de curso convocará todos os 

profissionais selecionados para participarem das oficinas de formação, presenciais, que 

darão início aos trabalhos. As oficinas serão ministradas por segmento, visando o 

melhor aproveitamento do conteúdo e serão dispostas da seguinte maneira: 
 

 

  

Oficinas 
 

Segmento 
 

Conteúdo 
Carga 

Horária 
 

 
 

1 

 

 
 

Oficina Docência 

 

 
 

Professor 

Produção de Material 
Didático, Direito Autoral, 

Plataforma MOODLE, 

Estrutura e Funcionamento do 

Curso 

 

 
24h 

presenciais 

 

 

2 

 

Oficina Mediação 

Pedagógica 

Tutor e Auxiliar da 

Coordenação de 

Curso 

 

Estrutura e Funcionamento 

do Curso 

 

16h 

presenciais 
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3 

 

 

Oficina Equipe de 

Apoio 

 

Editor de Vídeo, 

Diagramador e 

Revisor 

Produção de Material 

Didático, Direito Autoral, 

Estrutura e Funcionamento do 

Curso 

 

 

16h 

presenciais 

 

 
 

Logo após as primeiras oficinas serem ministradas e já com os trabalhos 

oficialmente abertos, o coordenador de curso deverá proceder o agendamento de reuniões 

iniciais onde serão definidos os parâmetros e fluxo de produção para elaboração do 

material didático. Para esses trabalhos será criado na plataforma online, um espaço 

constante de capacitação, aqui denominado Espaço de Formação do IFMT, as salas 

destinadas à ministração de conteúdo e uma sala muito importante na fundamentação 

das discussões do curso, denominada de Espaço Docente – Formação Pedagógica. Esse 

espaço online é, também, o local onde esse corpo docente “se encontrará” para 

discutir temas, conceitos, metodologia e, ainda, o funcionamento de suas disciplinas. 
 

 
 

b) Da plataforma online -  O Ambiente Virtual de Aprendizagem 
 

O Ambiente Virtual de Aprendizagem oferece um conjunto de ferramentas que 

permite a criação e o gerenciamento de conteúdo para cursos a distância, potencializando 

processos de interação, colaboração e cooperação, reunidos em uma única plataforma. 

Oferece, também, diversos recursos que proporcionam efetiva mediação pedagógica 

entre os sujeitos participantes, cursista, professor e tutor. 
 

Para este curso está prevista a utilização da plataforma Moodle, que tem 

demonstrado ser bastante estável e adequada ao propósito do presente projeto, pois 

disponibiliza diferentes ferramentas de criação de conteúdo, de avaliação do processo de 

ensino-aprendizagem, de apoio, de pesquisa e, ainda, ferramentas que poderão dar 

suporte à Secretaria do curso. 
 

 
 

c) Da Mediação Pedagógica 
 

As atividades de tutoria são fundamentais na oferta de cursos, estando 

diretamente ligadas à interação com os cursistas e o professor titular da disciplina. Sua 

atuação influencia diretamente a imagem institucional e possui efeitos definitivos sobre 

os seus resultados. 
 

O tutor acompanhará os alunos, separados por polo/ campus, durante o 

desenvolvimento das atividades e, sob a orientação do professor, será responsável pela 

avaliação. Ele será o responsável pelo acompanhamento das atividades propostas nos 

fascículos produzidos para as disciplinas, bem como auxiliará nos processos sempre que 

necessário. 
 

 
 

d) Dos encontros presenciais 
 

Ao longo da execução do curso estão previstos encontros presenciais, com a 

presença dos cursistas, assim organizados: 
 

• Primeiro encontro presencial:  ocorrerá no início do curso e tem por 

objetivo integrar os professores, os cursistas e os tutores, para apresentar a 

proposta do curso, a plataforma online (MOODLE), a organização e programação 
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dos estudos ao longo do curso, o sistema de avaliação, o funcionamento dos 

polos e o atendimento por parte da equipe de tutoria e professores. 
 

• do segundo ao décimo primeiro encontros (por disciplina): ocorrerão de 

modo a propiciar a interação entre os sujeitos participantes do curso, professor, 

cursista e tutor, como também serão organizados no modelo de fóruns 

presenciais, com a finalidade de discutir os conteúdos e realizar a avaliação da 

execução da disciplina. Ainda, a partir do estabelecimento do décimo encontro, 

já serão realizados encaminhamentos visando a elaboração do trabalho final de 

curso. 
 

• do decimo segundo encontro presencial: está destinado à defesa do Artigo. 
 

Os alunos terão à sua disposição nos polos de apoio laboratórios de informática, 

biblioteca digital e infraestrutura de apoio ao ensino, assim como o suporte de 

mediação da equipe de tutoria presencial. 
 

 
 

18.AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
 

A avaliação no processo de construção do conhecimento pretende ser um 

instrumento que possibilite a identificação do desenvolvimento de competências do 

cursista a partir dos objetivos de aprendizagem estabelecidos em cada uma das 

Disciplinas, e que forneçam elementos para orientações necessárias, complementações, 

enriquecimento no processo dessa construção. 
 

A avaliação se propõe a ser uma reorientação do cursista no desenvolvimento da 

aprendizagem e aos professores no replanejamento de suas atividades. É, pois, 

processual como ferramenta construtiva que promove melhorias e inovações, com vistas 

ao aperfeiçoamento da aprendizagem dos alunos. Isso significa dizer, enfim, que o 

processo de avaliação deve garantir aos alunos meios que lhes permitam sanar 

dificuldades evidenciadas e realizar a aprendizagem em níveis crescentes de 

desenvolvimento. 
 

Na avaliação em EaD, da mesma forma, esse processo ganha relevância, já que a 

partir do ritmo do aluno, ela alavancará a tomada de decisões do professor para adotar 

atividades de reforço; modificar sua postura na interação com o aluno, fornecer ajudas 

simples, melhores explicações, exemplos e situações; aprofundar questões, proporcionar 

desafios; desenvolver episódios para a aprendizagem e, inclusive, considerar o aluno 

apto em relação aos conteúdos ou habilidades trabalhadas. 
 

Os resultados obtidos será uma forma de feedback tanto para o aluno como para o 

professor, propiciando que ambos façam sua autoavaliação, ou seja, o julgamento de seu 

próprio desempenho nas atividades realizadas. 
 

Os instrumentos de avaliação serão utilizados de acordo com a natureza da Unidade 

Curricular e, de maneira geral, englobarão: trabalhos em equipe, portfólio, pesquisas, 

provas e testes dirigidos presenciais e a distância, projetos, chats, fóruns de discussão, 

estudo de caso e relatórios. 
 

A avaliação da aprendizagem discente será feita de forma online e ou presencial, 

conforme prevê a legislação, considerando os seguintes aspectos e instrumentos: 
 

• a participação do aluno nas atividades online em contato com os professores 

especialistas; 
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• a  participação  nas  atividades  de  comunicação  nas  atividades  síncronas  e 

assíncronas propostas no ambiente virtual; 
 

• a execução e entrega das tarefas propostas como complemento das atividades 

individual e as em grupo; 
 

• o desempenho dos alunos nas pesquisas, provas e testes dirigidos presenciais e a 

distância, projetos, estudo de caso e relatórios. 
 

 
 

O resultado da avaliação de cada disciplina será expresso por conceitos: E: 

Excelente, P: Proficiente, S: Suficiente, I: Insuficiente. 
 

O aluno será aprovado no curso se obtiver conceito E, P, ou S em cada disciplina 

cursada e frequência mínima de 75%. Essa frequência será estabelecida na presença dos 

alunos nas atividades síncronas (videoconferência), nos encontros presenciais 

programados e na participação nas atividades programadas no Ambiente Virtual de 

Ensino Aprendizagem e, conforme Resolução n 1, de 8 de junho de 2007, todas as 

disciplinas terão provas presenciais e a monografia deverá ser defendida perante banca 

de avaliação em modalidade presencial. 
 

 
 

19. INFRAESTRUTURA FÍSICA - POLO DE APOIO 

PRESENCIAL 

 

O polo de apoio presencial servirá de estrutura para a execução descentralizada de 

algumas das funções didático-administrativas de curso de educação a distância. Isso 

significa, fundamentalmente, um local estruturado de modo a atender adequadamente os 

cursistas do Curso de Especialização em Design Instrucional de Cursos a Distância. 

Será o local onde o estudante terá acesso à biblioteca física e digital, laboratório de 

informática, além de contar com o atendimento permanente da equipe de tutores 

presenciais. 
 

Estudos comprovam que o polo de apoio presencial cria as condições para a 

permanência do aluno no curso, criando um vínculo mais próximo da Instituição 

ofertante, valorizando a expansão, interiorização e regionalização da oferta de educação 

superior pública e gratuita. Assim, o polo de apoio presencial poderá constituir-se, em 

curto prazo, centro de integração e desenvolvimento regional e de geração de empregos. 
 

Nesse sentido, os polos para este Curso estão assim projetados: 
 

• Sala de aula com capacidade  para  50  alunos  para  encontros  presenciais  e 

realização de provas; 
 

• Ambiente com capacidade de 50 alunos para interações síncronas, com 

equipamento de videoconferência instalado; 
 

• Link para acesso à Internet banda larga; 
 

• Laboratório de informática com pelo menos 25 microcomputadores, com kit 

multimídia (autofalantes, microfone e webcam). 
 

• Ambiente de tutoria com microcomputador e acesso à Internet; 
 

• Biblioteca; 
 

• Infraestrutura física (secretaria, área de convivência, sanitários) 
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Operacionalmente a gestão acadêmica e administrativa será feita pelo coordenador 

do polo e tutores presenciais selecionados por processo seletivo e coordenados pelo 

IFMT que será, por sua vez, responsável pela capacitação e acompanhamento dos 

trabalhos realizados pelo coordenador e tutores do polo. 
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