
Plano de Ação 
 

Campus: Ibirubá 

 

Objetivo Estratégico Ações Propostas Responsável pela elaboração 
ou acompanhamento 

Período de 
realização 

Fortalecer e consolidar a 
utilização do Moodle como 
Ambiente Virtual de Ensino e 
Aprendizagem do IFRS – 
Campus Ibirubá 

Ofertar oficinas de Moodle para os discentes 
Ana Dionéia Wouters 

Edimar Manica 
mar. a nov. 2018 

Ofertar oficinas de Moodle para os servidores 
Ana Dionéia Wouters 

Edimar Manica 
mai. a nov. 2018 

Criar todas as disciplinas dos cursos superiores 
e da especialização no Moodle 

Edimar Manica fev. e jul. 2018 

Criar as disciplinas dos cursos técnicos no 
Moodle mediante solicitação do professor 

Edimar Manica mar. a nov. 2018 

Gerenciar o servidor do Moodle Gustavo Paulus fev. a dez. 2018 

Fazer um levantamento dos docentes que não 
estão utilizando o Moodle e identificar os 
principais motivos dessa situação 

Edimar Manica jun. e nov. 2018 

Capacitar os servidores do 
IFRS – Campus Ibirubá para 
a Educação a Distância 

Divulgar os cursos sobre Educação a Distância 
ofertados pelo IFRS para os servidores 

Patrícia H. S. Stasiak 
Setor de Extensão 

Setor de R.H. 
fev. a dez. 2018 

Monitorar a capacitação dos servidores que 
atuam em cursos com carga horária a distância 

NEaD mai. a dez. 2018 

Capacitar os membros do NEaD para a EaD  Edimar Manica abr. a dez. 2018 

Monitorar a capacitação dos membros do NEaD Edimar Manica mai. a dez. 2018 



Fomentar, fortalecer e 
consolidar a implementação 
dos 20% de EaD em cursos 
presenciais 

Auxiliar na construção e revisão do PPC de 
cursos presenciais que desejem implementar os 
20% EaD. Atualmente, o IFRS – Campus Ibirubá 
possui um curso com carga horária a distância 
implementada (Especialização em Ensino, 
Linguagens e suas Tecnologias) e dois cursos 
com carga horária a distância sendo incluída na 
revisão do PPC (Bacharelado em Ciência da 
Computação e Licenciatura em Matemática) 

Andréia T. Inocente 
Edimar Manica 

Marcele N. Rickes 
fev. a dez. 2018 

Ofertar um componente curricular no Curso de 
Especialização em Ensino, Linguagens e suas 
Tecnologias para preparar os alunos para a EaD 

Edimar Manica mar. 2018 

Aperfeiçoar a gestão da EaD 
no âmbito do IFRS – Campus 
Ibirubá 

Receber, conferir e armazenar a documentação 
da primeira edição do Curso de Especialização 
em Ensino, Linguagens e suas Tecnologias 

NEaD jan. a abr. 2018 

Receber, conferir e armazenar a documentação 
da segunda edição do Curso de Especialização 
em Ensino, Linguagens e suas Tecnologias 

NEaD mar. a dez. 2018 

Identificar e descrever as demandas de 
materiais para EaD 

Iuri A. C. Gomes 
Vanessa F. de Souza 

mai. a dez. 2018 

Participar da construção do PDI Rafael Z. Scapini mai. a dez. 2018 

Construir relatórios sobre as atividades do NEaD NEaD ago. a dez. 2018 

 


