
 

 

  
WebOficina  – Plataforma Moodle 

Datas: 09  e 11 de maio, 19h  

Convidados: 

 Prof. Dr Jorge Luis Costa (DEETE/UFOP) 
 Prof. Me. André Felipe Pinto Duarte (DEETE/UFOP) 

Técnicos colaboradores:   

 Guilherme Anselmo (Moodle) 
 Meire Castro (Moodle) 
 Gilberto e Roger (Webconferência) 

Transmissão por meio o Canal do YouTube Programa de extensão 
pedagogia diferenciada. Inscreva-se 

Local de acesso aos conteúdos: Plataforma Moodle. 

Link: https://www.salasvirtuais.ufop.br/course/view.php?id=1112 

Carga horária:  

A carga horária total será de 12 horas na plataforma Moodle -  08 horas 
online, 2 horas de Webconferências e 04 horas de atividades virtuais 

Conteúdo das Webconferências 

 Introdução à Plataforma Moodle 
 Configurações básicas de uma sala virtual (fazer primeiro acesso, 

conhecer a estrutura de uma sala virtual, criar perfil de usuário, 
aprender sobre os  recursos básicos que a Plataforma oferece tais como 
fórum, tarefa e envio de arquivo etc.). 

 Apresentar e vivenciar alguns recursos que poderão ser utilizados pelo 
docente na Moodle  como forma a garantir maior dinamismo para 
aprendizagem dos alunos, especialmente livros, glossários, wikis, 
seminários virtuais dentre outros. 

Objetivo: Propiciar contato dos cursistas com a Plataforma Moodle – por 
meio de experimentação de atividades, oficinas virtuais, presenciais, 
webconferência (WebOficina), com objetivo de capacitar os(as) cursistas para 
uso adequado da Plataforma. 



 

 

 

Programação do dia 09/05/2022, 19h 

Tema: Webconferência sobre a Plataforma Moodle (parte 1) 

Link Youtube:        https://youtu.be/JjL7CdAcu6Q      

     

● Apresentação dos professores 

● Enquete: experiência com cursos a distância 

 

● De cursos presenciais a cursos a distância 

○ Virtualização dos espaços físicos 

■ UFOP (site) 

■ CEAD (site) 

■ Minha UFOP 

■ Moodle (Sala de aula) 

○ Um novo significado para “aula” 

 

● Enquete: acesso à rede e dispositivos pra acesso ao AVA 

○ Acesso via computador 

○ Acesso via dispositivos móveis 

(https://download.moodle.org/mobile/)  

 

● Acesso e configurações iniciais 

 Login 

 Contato com suporte 

 Entre em contato através do e-mail: 

moodle.cead@ufop.edu.br ou pelo telefone: (31) 3559.1946 

 

○ Identificação e dados pessoais 

 

■ Perfil (preenchimento do perfil) 

■ Email (privacidade e cuidados com dados pessoais). 

■ Descrição. 

■ Foto. 

■ Interesses 

■ Outras informações (redes sociais, site, blog etc). 

https://youtu.be/JjL7CdAcu6Q
https://download.moodle.org/mobile/


 

 

 

○ Preferências na configuração do Moodle 

 

■ Mensagens 

■ Notificações 

■ Editor 

■ Do  Fórum 

■  

Programação do 11/05/2022, 19h 
 

Link de transmissão:   https://youtu.be/0NelKWt2UgU 

 

● Alguns recursos didáticos para EAD 

 

○ Disponibilização de materiais e recursos 

■ Videoaulas 

■ Áudios 

■ Textos 

■ Links 

■ Arquivos etc.. 

 

○ Formas de comunicação 

 

■ Email 

■ Mensagens privadas 

■ Mensagens em grupos 

■ Fóruns (tipos de fóruns) 

■ OBS.: Não fique com dúvidas. Sempre pergunte. 

■ OBS.: atenção às instruções de professores e tutores 

e prazos para cada atividade. 

■ Conferências  

● videoconferências 

● webconferências 

● webinários 

 

 

https://youtu.be/0NelKWt2UgU


 

 

○ Atividades 

 

■ Tarefas 

■ Questionários 

■ Fóruns 

■ Glossários 

■ Wikis etc.. 

 

○ Formas de organização 

 

■ Individual 

■ Grupos 

 

● Considerações finais 

 

○ Mitos e verdades sobre EaD 

 

■ “EAD é para quem não tem tempo para estudar.” 

■ “EAD é mais fácil.” 

■ “Na EAD a gente estuda sozinho.” 

 

○ Habilidades e competências desejáveis 

○ Disponibilização de tutoriais elaborados pela equipe do Moodle 

○ Acesso à Biblioteca Digital da UFOP 

(https://www.sisbin.ufop.br/servicos)  

○ Periódicos de Minas: https://www.periodicosdeminas.ufmg.br/  

 

Atividades sugeridas 

 

● Acesso ao Moodle 

● Preenchimento do perfil 

● Configurações básicas 

● Acesso aos tutoriais 

● Fórum de dúvidas no Ambiente Virtual de Interação do Curso 

● Fórum de apresentação 

 

https://www.sisbin.ufop.br/servicos
https://www.periodicosdeminas.ufmg.br/


 

 

 
 

Sobre os professores convidados 

 Prof. Dr Jorge Luis Costa (DEETE/UFOP) 

Possui graduação em Ciência do Primeiro Grau pela Faculdade de 
Filosofia de Passos (1997), graduação em Habilitação Plena em 
Matemática pela Faculdade de Filosofia de Passos (2001), mestrado em 
Educação (linha Matemática, Cultura e Práticas Pedagógicas) pela 
Universidade São Francisco - Itatiba (2008) e doutorado em Educação, 
na Universidade Federal de Minas Gerais (2016). 

Desde 2009, é professor da Universidade Federal de Ouro Preto.  

Tem experiência na área de Educação, com ênfase em Educação a 
Distância, atuando principalmente nos seguintes temas:  

tecnologias digitais na educação e na educação matemática e educação 
a distância. Atualmente, é professor-colaborador do Mestrado em 
Educação Matemática, da UFOP. 

 Prof. Me. André Felipe Pinto Duarte (DEETE/UFOP) 

É professor efetivo do Departamento de Educação e Tecnologias da 
Universidade Federal de Ouro Preto.  

Possui Graduação em Filosofia e Mestrado em Ciência da Informação 
pela Universidade Federal de Minas Gerais.  

Atua no Grupo de Pesquisa sobre Tecnologias Digitais na Educação. 
Participa de atividades de extensão relacionadas às áreas de Educação, 
Educação e Tecnologias e Culturas Digitais.  

Dentre estas, coordena os projetos de extensão Polos de Cinema, 
Diálogos entre Universidade, Educação Básica e Sociedade e o Grupo 
de Trabalho sobre Práticas Educativas Mediadas por Tecnologias. Os 
dois últimos vinculados ao programa UFOP com a Escola: Centro de 
Formação de Professores.  

Tem experiência na área de Filosofia, com ênfase em Epistemologia, 
atuando principalmente nos seguintes temas: Filosofia e Tecnologia da 



 

 

Informação; Formação de Professores e; Educação, Comunicação e 
Tecnologia.  

Ultimamente tem se interessado em pesquisar as práticas educativas 
mediadas por tecnologias no contexto do ensino remoto e as relações 
entre o capitalismo de vigilância e a educação pública. 

Certificado/Carga horária 
  

A declaração de participação será emitida de acordo com prevista para 
atividade carga horária  da atividade.  

 
Registros: 
  

Como um espaço de guarda e divulgação, serão  usadas redes sociais - 
blogs específicos, sites, Facebook, e-mails e Canal do You Tube 
Pedagogia Diferenciada, Spotify onde as gravações das 
Webconferências ficarão disponíveis para acessos assíncronos. 
 
 

Coordenação geral 
 

Márcia Ambrósio Rodrigues Rezende(Presidente do Colegiado e 
Coordenadora do Curso) 
Viviane Raposo Pimenta (Coordenação da Tutoria) 

 
Equipe polidocente - Docentes 
 

 Profa. Dra. Márcia Ambrósio Rodrigues Rezende - Tendências da 
Pesquisa em Educação 

 Prof. Dr. Adriano Lopes da Gama Cerqueira - Sociologia e 
Cotidiano Escolar  

 Profa. Dra. Janete Flor de Maio Fonseca - História e Historiografia 
da Educação  

 Prof. Dr. Adilson Pereira dos Santos - Práticas Educativas e 
Inclusão Escolar  

 Profa. Dra. Inajara de Salles Viana Neves - Organização do 
Trabalho Escolar  

 Profa. Dra. Nair Aparecida Rodriges Pires - Profissão e Formação 
Docente  

 Prof. Dr. Hércules Tolêdo Corrêa - Letramento Acadêmico  
 Profa. Dra. Gláucia Maria dos Santos Jorge e Profa. Dra. Viviane 



 

 

Raposo Pimenta - Seminários de Pesquisa e Trabalho de 
Conclusão de Curso  
 

Tutoria 
 

 Clayton José Ferreira 
 Fernanda Mara Fonseca da Silva 
 Helena Azevedo Paulo de Almeida 
 Juam Carlos Thimotheo 
 Vivian Walter dos Reis 
 Karla Daniely Marques Raimundo 

Equipe Técnica e Administrativa 

 
 Gilberto Correa Mota - Suporte tecnológico- vídeo e 

webconferência 
 Roger Davison Bonoto - Suporte tecnológico  - vídeo e 

webconferência 
 Guilherme José Anselmo Moreira - Suporte 

tecnológico/informático e ambiente Moodle 
 Meire de Castro - Suporte tecnológico/informático e ambiente 

Moodle 
 Luciana Regina Pereira de Souza Alves –Secretária  acadêmica 
 Fernanda Camargo Guimarães Pereira – Design 

gráfico/programação 
 Professora Maria Alice Duarte de Matos – Revisora Linguística  
 Marco Antônio Ferreira Pedrosa – Coordenador Administrativo 
 Henrique Chiapini Pereira – Monitor de comunicação  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Informações sobre o Convênio 
 
Contrato de prestação de serviços educacionais técnicos especializados de nº 
4600003290, celebrado entre a Samarco Mineração S.A., a Universidade 
Federal de Ouro Preto, a Fundação Gorceix e os Municípios de Rio Doce 
(MG) e Santa Cruz do Escalvado (MG), processo SEI/UFOP nº 
23109.003913/2020-27, publicado no Diário Oficial do Município, no dia 27 de 
janeiro de 2022.  

Gestão do Curso: 

Curso de Especialização em Práticas Pedagógicas, por meio do Centro de 
Educação Aberta  e  a Distância  da Universidade Federal de Ouro Preto, por 
meio do Convênio firmado com os Municípios de Rio Doce(MG) e Santa Cruz 
do Escalvado (MG). 

 

Para informações gerais, indica-se o site do CEAD :www.cead.ufop.br.    
Secretaria do Curso de Pós-Graduação em Práticas Pedagógicas  
Secretária: Luciana Alves 
E-mail:  praticaspedagogicas@ufop.edu.br 
Telefone: (31) 99618-2767 
 
 
 
 

http://www.cead.ufop.br./
http://www.cead.ufop.br./
mailto:praticaspedagogicas@ufop.edu.br

