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Passos para implementar os 20% de EaD em cursos 
presenciais

Passo 1

Reuniões com NDE e Colegiado do Curso 
para definir proposta de PPC
- Quais componentes curriculares serão a 

distância?



Passos para implementar os 20% de EaD em cursos 
presenciais

Passo 2

Elaboração e submissão do PPC na PROEN, 
CONSUP, CONCAMP…



Passos para implementar os 20% de EaD em cursos 
presenciais

Passo 3

Implantação dos 20%



Passo 1: Quais 
componentes 
curriculares terão 
carga-horária a 
distância?



Questionamento principal

Porque o grupo (NDE) quer que o 
curso tenha carga horária a 

distância?



Reflexões

A inclusão da EaD deve ter um propósito 
pedagógico.

● Não deve ser uma escolha pessoal (do professor)
● Não deve ser uma escolha para solucionar 

problemas do campus (calendário, horários, etc.)

A EaD deve fazer parte dos momentos onde esta 
modalidade se apresenta como metodologia 
adequada à aprendizagem.



Reflexões

A EaD deve ser visualizada dentro do curso e dentro 
de cada componente curricular:

● explorando as potencialidades (ex: leituras, 
exercícios) e 

● valorizando a aprendizagem do estudante (ex: 
horas de estudos individuais)



Antes de tudo...

É importante que o docente participe continuamente 
de cursos, a fim de visualizar possibilidades e 
conhecer técnicas de ensino.



O que a CEaD - Proen oferece?

Desde 2016…

Curso EaD: Professor para Educação a Distância

https://moodle.ifrs.edu.br/course/view.php?id=139 

https://moodle.ifrs.edu.br/course/view.php?id=139
https://moodle.ifrs.edu.br/course/view.php?id=139


O que a CEaD - Proen oferece?

Curso EaD: Criação de Videoaulas

https://moodle.ifrs.edu.br/course/view.php?id=143

https://moodle.ifrs.edu.br/course/view.php?id=143
https://moodle.ifrs.edu.br/course/view.php?id=143


O que a CEaD - Proen oferece?

Ciclo de Palestras de Capacitação em EaD

https://moodle.ifrs.edu.br/course/view.php?id=509

https://moodle.ifrs.edu.br/course/view.php?id=509
https://moodle.ifrs.edu.br/course/view.php?id=509


Ok… Mas...

Vou ter que gravar videoaulas?

Como é uma aula a distância?

Meus alunos não têm acesso a internet… Posso fazer 
via e-mail ou entregar em aula?

Sou obrigado a usar o Moodle?



Voltando ao planejamento do curso...



Opções de Adoção de disciplinas 
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Sugestões

Componente curricular sugerido: “Aprendizagem 
autônoma e ambiente virtual de ensino e 
aprendizagem”

- Como ser estudante
- A organização dos estudos
- Instrumentalização no AVEA

Disciplina no 1o semestre

Área do professor: do curso ou da educação



Sugestões

Os componentes a distância podem ser 
desenvolvidos como cursos de extensão

- Verificar a proposta da disciplina na prática
- Trazer mais alunos ao campus
- Permitir que a comunidade externa conheça sobre o curso







O que os outros cursos fizeram?

● Projeto Integrador
● Componentes curriculares comuns a mais de um 

curso
● Componentes curriculares principais do curso



Passo 2: Elaboração do 
PPC



Documentos do IFRS

● Instrução Normativa PROEN 008/2016
○ Normatiza a produção e distribuição de material 

didático para cursos livres e regulares na modalidade a 
distância do IFRS.

● Instrução Normativa PROEN 007/2016
○ Normatiza a oferta de componentes de curriculares na 

modalidade semipresencial nos cursos presenciais da 
Educação Profissional Técnica de Nível Médio e do 
Ensino de Graduação, no âmbito do IFRS.



Como funciona?

Algumas regrinhas...



O curso pode ofertar até 20% de sua carga horária 
na modalidade não presencial.

● A oferta de componente curricular na modalidade semi 
presencial, não desobriga o cumprimento do disposto nos 
art. 24, inciso I,  art. 47 da Lei nº 9394 de 1996, e o art.4 e 
art. 10 da Organização Didática.



Recomenda-se que os componentes curriculares não 
presenciais possam promover, pelo menos, 4 
encontros presenciais:

● No 1o encontro, ocorrerá a apresentação do componente 
curricular pelo professor, entrega do plano de ensino 
contendo metodologia e cronograma.

● Nos demais encontros podem ser realizadas atividades 
avaliativas ou de acompanhamento da aprendizagem.



Deverão ser executados exclusivamente de forma 
presencial

● estágios curriculares
● defesa de trabalho de conclusão de curso / relatório de 

estágio
● atividades práticas desenvolvidas em laboratórios 

científicos ou didáticos
● atividades obrigatoriamente presenciais previstas nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais do curso.



Cursos Técnicos

As avaliações em componentes curriculares 
semipresenciais deverão ter, pelo menos, uma 
avaliação presencial. 

● A média final pode considerar até 50% das atividades 
avaliativas não presenciais / online.



Cursos Superiores

As avaliações em componentes curriculares 
semipresenciais deverão ser presenciais.



As atividades não presenciais devem 
obrigatoriamente ocorrer através do Ambiente Virtual 
de Ensino Aprendizagem Moodle.

● A reitoria disponibilizará o suporte ao AVEA Moodle 
instalado na reitoria aos professores, no formato de 
tutoriais impressos e online e capacitação agendada.

● Os cursos cujos campus disponibilizam o Moodle, poderão 
fazer uso dos mesmos.
○ Neste caso, cabe ao campus fornecer o suporte e 

acompanhar as atividades não presenciais; bem como 
fornecer os relatórios de gestão. 



Nas atividades não presenciais, orienta-se que o 
registro de frequência ocorra a partir da participação 
do estudante nas atividades a distância da carga 
horária respectiva.



O que colocar no 
PPC?



Diretrizes e Atos Oficiais

Cursos Técnicos presenciais com carga horária a 
distância

● Resolução nº 6, de 20 de setembro de 2012, que define as 
diretrizes curriculares nacionais para a educação profissional 
técnica de nível médio.

● Decreto 9.057 de 25 de maio de 2017,  que regulamenta o art. 
80 da Lei n o 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.



Diretrizes e Atos Oficiais

Cursos de Graduação presenciais com carga horária a 
distância

● Portaria 1.134 de 10 de outubro de 2016,  que orienta o uso de 
componentes curriculares semipresenciais em cursos 
superiores presenciais.

● Decreto 9.057 de 25 de maio de 2017,que regulamenta o art. 
80 da Lei n o 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.



Educação a Distância

● Adicionar neste item que conforme Instrução 
Normativa PROEN/IFRS nº 007, 27/09/2016, a 
realização das atividades a distância devem ocorrer 
através do Ambiente Virtual de Ensino e 
Aprendizagem Moodle.

● Descrever como se dará a produção e distribuição do 
material didático para os componentes curriculares 
semipresenciais.



Educação a Distância

● Explicar as estratégias a serem utilizadas com os 
estudantes para prepará-los para os estudos a 
distância.

● É obrigatória a promoção de, pelo menos, 03 (três) 
encontros presenciais nos componentes curriculares 
semipresenciais.



Educação a Distância

● Indicar que ficará a cargo dos planos de ensino explicitar 
os detalhes sobre como as atividades a distância 
ocorrerão em cada período letivo.

● Os planos de ensino deverão incluir:
○ identificação do curso, componente curricular, semestre 

do curso, nome do professor, carga horária total, carga 
horária presencial, carga horária a distância, ementa, 
objetivo geral, objetivos específicos, conteúdo 
programático, metodologia, avaliação, cronograma das 
atividades não presenciais, referências básicas e 
complementares, e mecanismos de atendimento aos 
estudantes.



Educação a Distância

● Para componentes curriculares com até 20% da 
carga horária não presencial, o professor também 
deverá indicar quando as atividades serão 
disponibilizadas e os prazos para a conclusão.

● Para componentes curriculares com carga horária 
não presencial superior a 20%, o professor deverá 
disponibilizar as atividades não presenciais na 1ª 
aula presencial do componente curricular e indicar 
os prazos para conclusão.



Matriz Curricular



Matriz Curricular



Objetivo Geral: Possibilitar o desenvolvimento da 
autonomia dos estudantes no processo de ensino e 
aprendizagem através da utilização de ambiente de 
ensino e aprendizagem a distância via internet.

Ementa: Introdução à Educação a Distância. O Papel do 
Aluno na EaD. Instrumentalização no AVEA Moodle.

Componente Curricular: 
Aprendizagem autônoma e ambiente virtual de 
ensino e aprendizagem



Avaliação do Processo de 
Ensino-Aprendizagem

● Descrever que os componentes curriculares com 
carga horária a distância deverão ter, pelo menos 
uma avaliação presencial, e as atividades avaliativas 
aplicadas a distância não podem superar 50% da 
média.



Núcleo de Educação a Distância

● Descrever os objetivos e ações do NEaD
● Informar que a equipe do Núcleo de Educação a 

Distância do campus será responsável pelo suporte a 
dúvidas de docentes e discentes.



Colegiado do Curso

● Se houver previsão de monitores ou tutores para os 
componentes curriculares semipresenciais, indicar 
que os mesmos terão representatividade no órgão.



Quadro de Pessoal

● Indicar os professores que atuarão nos componentes 
curriculares não presenciais, bem como a 
experiência / formação individual para esta 
modalidade.



Quadro de Pessoal

● Explicitar também como se dará a capacitação dos 
futuros docentes para tal.

● Colocar que os profs atuarão como professor 
conteudista e professor mediador (tutor).



Infraestrutura

● Especificar os espaços físicos do campus onde os 
alunos poderão realizar as atividades a distância 
(laboratórios específicos, laboratórios de 
informática, biblioteca) e os tutores / monitores 
disponíveis (se houver).



Passo 3: Implantação 
do curso com carga 
horária a distância



Em cada semestre letivo

Início (em até 30 dias após o 

início das aulas)

- Criação das disciplinas 
com os conteúdos e 
atividades no Moodle

- Envio dos Planos de 
Ensino a CEaD / PROEN

- Envio do currículo Lattes 
comprovando experiência 
prévia ou capacitação 
concluída

Fim (após os exames)

- Envio da tela inicial da 
disciplina no Moodle com 
conteúdos e atividades 
compatíveis ao plano de 
ensino



Passos para implementar os 20% de EaD em cursos 
presenciais

Passo 4

Avaliação do INEP



Instrumento para avaliação institucional



1.9 Experiência da IES com a utilização de até 
20% da CH de cursos superiores na EaD



2. Programa para formação e capacitação 
permanente dos docentes



Outros documentos

● Listagem com a experiência e formação dos 
docentes e técnicos-administrativos envolvidos em 
atividades EaD
○ Currículo Lattes
○ RG
○ CPF
○ Diplomas
○ Comprovantes relativos a EaD





Instrumento de avaliação dos cursos de graduação

- Itens relativos aos 20% EaD



1.16. Atividades de tutoria



2.15 Titulação e formação do corpo de 
tutores do curso



2.16. Experiência do corpo de tutores em 
educação a distância



2.17. Relação docentes e tutores por 
estudante



Instrumento de avaliação dos cursos de graduação

- Item relativo a EaD que cabe observar



1.5. Estrutura curricular



Sugestões finais...



Sugestões

Elaboração de projeto de ensino (PIBEN) com, pelo 
menos, 1 bolsista para realizar o atendimento a 
professores e alunos

Para além da formação…

● É possível ofertar cursos de extensão EaD como 
forma de adquirir experiência docente



Sugestões

Criação de uma equipe de NEaD composta por docentes 
de diversas áreas e técnicos-administrativos 
(preferencialmente: TI, comunicação, pedagógico)


