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Título do minicurso: Estruturando cursos online com o AVA Moodle  

Duração: (   ) 4h    ( x ) 8h 

Tema: Estruturação de cursos online no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da 
Plataforma Moodle.  

Objetivo: ao término do curso os participantes estarão aptos para utilizar as principais 
ferramentas do AVA Moodle na criação de cursos online. 

Justificativa: 

Vivenciamos uma expansão de cursos realizados nos ambientes virtuais de 
aprendizagem que se coadunam com uma sociedade digital em rede, hiperconectada 
e que demanda por propostas educativas que contemplem um desenho pedagógico 
interativo e, sobretudo, responsivo. Neste sentido, as recentes versões da plataforma 
Moodle tem oferecido  oportunidades para  a estruturação e oferta  de cursos online, 
visto tratar-se de um Recurso Educacional Aberto (REA), continuamente testado  e 
validado por uma comunidade de entusiastas colaboradores ao redor do globo. 
Destarte, a estruturação de cursos online tendo-se como suporte a plataforma Moodle 
justifica-se pelas demandas por qualificação imposta pela sociedade contemporânea, 
definida como prioridade pela “Agenda 2030 das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento Sustentável”, especialmente ao preconizar a adoção de 
metodologias didáticas que favoreçam um processo educativo equitativo, inclusivo e 
capaz de promover o aprendizado ao longo da vida. 

Metodologia: 

O curso será realizado por meio  da metodologias ativa denominada aprender fazendo 
(learning by doing), operacionalizada no formato de uma oficina prática. Neste sentido, 
o curso ocorrerá em um laboratório de informática, em que serão demonstrados de 
forma expositiva e dialogada os passos para a concepção de um curso online por meio 
do ambiente virtual de aprendizagem (AVA), contemplando-se os conceitos básicos do 
design instrucional 

No transcorrer das atividades, os participantes terão acesso a uma sala virtual na 
plataforma Moodle da UFRB (disponibilizada pela SEAD), em que deverão estruturar 
(individualmente ou no máximo em duplas) uma proposta de curso online, 
concomitante às orientações fornecidas, sobretudo, valendo-se das ferramentas 
digitais e recursos disponibilizados no Moodle. 



Este curso será realizado com o suporte técnico e operacional  do Núcleo de 
Tecnologias de Informação (NUTEIN), vinculado à Superintendência de Educação 
Aberta e Digital (SEAD) da UFRB. 

Recursos necessários: 

Laboratório de informática, com acesso à rede internet e projetor multimídia 
(Datashow). Plataforma Moodle UFRB. 
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