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EaD nos PPCs   
SUGESTÃO DE TEXTO 

 
10.19 Educação a Distância 
 

Entende-se por Educação a Distância (EaD), para fins institucionais, os processos de 
ensino e aprendizagem mediados por tecnologia, nos formatos a distância, no âmbito do ensino, 
da pesquisa e da extensão. Nos cursos presenciais, há possibilidade legal de uma oferta de até 
20% da carga horária do curso a Distância, esta oferta apresenta novas possibilidades 
educacionais, que se originam da aplicação de recursos para gerenciamento de conteúdos e 
processos de ensino-aprendizagem em educação a distância, e também do uso de TICs na 
perspectiva de agregar valor a processos de educação presencial. 

A utilização da carga horária a distância foi motivada pela flexibilização de horários e 
local de estudo, pela possibilidade de adoção de abordagens pedagógicas modernas de ensino, 
dar autonomia para os discentes no processo de ensino e aprendizagem e, a possibilidade de 
reunir o melhor da aprendizagem on-line baseado em tecnologia e o melhor do ensino presencial 
para que efetivamente proporcione resultados na aprendizagem. 

Para preparar os alunos para educação à distância será ofertado o componente 
curricular “Introdução à Educação a Distância”. Esse componente tem por objetivo ambientar o 
aluno a utilizar o Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem (AVEA) Moodle, bem como, 
apresentar abordagens pedagógicas a fim de estimular a autonomia na aprendizagem, ainda 
abordar a legislação e questões éticas que tangenciam a EaD. 
 

10.19.1 Atividades de Tutoria  
 

Os tutores têm um papel importante ao realizar o contato direto com os estudantes na 
realização de atividades EaD, como principais atribuições, destacam-se: esclarecer as dúvidas 
dos estudantes através do Moodle; verificar e avaliar as atividades realizadas pelos estudantes 
e fornecer feedback; estimular a participação colaborativa, incentivando os estudantes a 
responder dúvidas dos colegas, quando houverem; e enviar mensagens individuais aos 
estudantes que não se mostrarem ativos no curso. No curso de , as atividades de tutoria serão 
realizadas pelo próprio docente da disciplina. A inclusão da carga horária a distância nos 
componentes curriculares permitem a adoção de diferentes abordagens pedagógicas. É possível 
utilizar a sala de aula invertida, onde o aluno se apropria dos conceitos nos momentos a distância 
e depois, nos momentos presenciais, são realizadas atividades de compartilhamento, reflexão e 
discussão. Também, é possível utilizar uma abordagem mais aproximada da sala de aula 
tradicional, onde o professor apresenta os conceitos norteadores do conteúdo em momentos 
presenciais e realiza atividades a distância para expandir as discussões realizadas em sala de 
aula através de atividades assíncronas como fóruns e atividades síncronas como bate-papo. 

O acompanhamento dos discentes no processo formativo, a avaliação periódica pelos 
estudantes e equipe pedagógica se dá a partir de avaliações internas realizadas pela CPA 
(Comissão Própria de Avaliação), a partir dos resultados destas avaliações, ações corretivas e de 
aperfeiçoamento para o planejamento de atividades futuras serão realizadas pelo Colegiado de 
Curso e, no caso de necessidade de atualização curricular, pelo Núcleo Docente Estruturante. A 
coordenação do curso e o Núcleo de Educação a Distância (NEaD) promoverão capacitações 
contínuas dos docentes que realizarão atividades de tutoria. Estas capacitações têm como 
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objetivo estimular a adoção de práticas criativas e inovadoras para maximizar o aproveitamento 
de estudos para a permanência e êxito dos discentes. As demandas comunicacionais e 
tecnologias adotadas no curso devem ser descritas pelo NDE. Ocasionalmente, a coordenação 
do curso deverá verificar junto aos docentes/tutores a necessidade de capacitação em alguma 
área para viabilizar o bom andamento dos trabalhos. O curso deve contar com o apoio 
institucional para adoção de práticas criativas e inovadoras  que visem a permanência e êxito 
dos discentes. 
 

10.19.2 Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem  
 

O Campus conta com AVEA Moodle, para disponibilização de material de aula e para 
suporte em disciplinas semipresenciais. Ainda sobre aulas, é importante destacar que uma das 
principais características do Moodle é o estímulo a conteúdos multimídia, já que disponibiliza 
diversos recursos como fóruns, enquetes, chats, glossários, diários, áudios, vídeos, questionários, 
editores de HTML, blogs, calendários, entre outros. É importante salientar que as TICs 
representam ainda um avanço na educação a distância, com a criação de ambientes virtuais de 
aprendizagem, os alunos têm a possibilidade de se relacionar, trocando informações e 
experiências. O AVEA Moodle também permite desenvolver a cooperação entre tutores, 
discentes e docentes e a reflexão sobre o conteúdo dos componentes curriculares. 

Nesta perspectiva, os professores têm a possibilidade de realizar trabalhos em grupos, 
debates, fóruns, dentre outras formas de tornar a aprendizagem mais significativa. A tecnologia 
é uma realidade que traz inúmeros benefícios e é de suma importância no curso, quando 
incorporada ao processo de ensino-aprendizagem, proporciona novas formas de ensinar e, 
principalmente, de aprender, em um momento no qual a cultura e os valores da sociedade estão 
mudando, exigindo novas formas de acesso ao conhecimento e cidadãos críticos, criativos, 
competentes e dinâmicos. 

O AVEA Moodle também considera a acessibilidade metodológica, instrumental e 
comunicacional. E cabe aos docentes, a realização de avaliações periódicas devidamente 
documentadas para ações de melhoria contínua. 
 

Material Didático  
 

Os materiais didáticos são recursos e atividades, físicos ou digitais, utilizados para apoio 
ao ensino relacionado ao desenvolvimento do curso. O material didático pode ser produzido pelo 
próprio docente do componente curricular, estes materiais podem ser por exemplo, vídeos, 
apostilas, exercícios, etc. Outra opção é utilizar materiais já consolidados pelos especialistas e, 
neste caso, caberá aos docentes o papel de curadoria. Para esta atividade será priorizado o uso 
de repositórios da rede federal. 

Para apoiar a produção de materiais, o IFRS disponibiliza um estúdio itinerante com 
equipamentos de gravação áudio-visual, que pode ser solicitado por todos os Campus. A 
distribuição dos materiais didáticos é de responsabilidade do próprio docente do componente 
curricular, e deve ser disponibilizado via Moodle no início do semestre letivo. 

Além disso, o docente deve orientar o aluno para a realização das atividades EaD, 
definindo claramente seus objetivos, metodologias, prazos e formas de entrega. Esta orientação 
pode ser realizada oralmente em momento presencial, ou via Moodle.  

A formação proposta no PPC do curso é desenvolvida seguindo os conteúdos previstos 
na ementa de cada componente curricular. Nesse sentido, os materiais didáticos visam atender 
a coerência teórica e o aprofundamento necessários para a construção do conhecimento 
contemplando os objetivos previstos no plano de ensino. O material didático, bem como as 
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metodologias de ensino e a linguagem serão desenvolvidos de modo a atender as necessidades 
específicas de cada estudante, considerando-se, inclusive, os possíveis casos de inclusão. A 
produção de material didático deve levar em conta as necessidades específicas dos alunos 
matriculados no componente curricular, de forma a garantir a acessibilidade metodológica, 
instrumental utilizando linguagem inclusiva e acessível. Por exemplo, no caso de algum aluno 
possuir deficiência visual, o material deve ser acessível via software de leitura de tela. No caso 
da turma ter algum aluno com deficiência auditiva, os vídeos disponibilizados deverão possuir 
legenda. Com relação aos recursos didáticos, serão utilizados aqueles disponíveis no Moodle, 
bem como os professores tutores buscarão criar outros próprios, a partir de capacitações 
realizadas, de modo a incluir o uso de recursos inovadores para o acompanhamento.  
 

Avaliação do Processo Ensino e Aprendizagem 
 

Nos componentes curriculares oferecidos na modalidade de educação a distância, a 
avaliação dos estudantes será auferida a partir do acompanhamento docente da efetividade na 
realização das atividades pedagógicas propostas.     
 
Equipe Multidisciplinar: Coordenadoria de Educação a Distância (CEaD) e Núcleo de 
Educação a Distância (NEaD)  
 

O NEaD é uma unidade vinculada à Direção/Coordenação de Ensino do Campus, com 
competência para implementar políticas e diretrizes para a EaD, estabelecidas no âmbito da 
instituição. O NEaD tem como objetivos: congregar profissionais de diferentes áreas do 
conhecimento, estudos e pesquisas em EaD, proporcionando o desenvolvimento contínuo num 
processo de construção coletiva, crítica e interdisciplinar; produzir conhecimento sobre Educação 
a Distância e o uso das TICs nos processos educativos; levantar e mapear demandas de Educação 
a Distância por áreas de conhecimento no âmbito de atuação do Instituto; Planejar, desenvolver 
e avaliar cursos de educação a distância a partir de demandas localizadas; Promover a 
democratização do acesso à Educação via Educação a Distância e uso de TICs; capacitar os 
professores, os tutores e os alunos do Campus no manuseio das ferramentas mais usadas no 
Ensino a Distância. 

O NEaD, desta forma, articula ações que capacitam aos professores do Campus 
ministrarem componentes curriculares à distância no curso. O NEaD também oferece suporte e 
apoio aos discentes desse curso no uso do AVEA Moodle. 

O NEaD produz o plano de ação de forma documentada que é implementado 
anualmente, a fim de garantir que os processos de trabalhos sejam formalizados e executados. 

Atualmente, a equipe multidisciplinar é composta pelos seguintes membros: 
 

Servidor  Formação Vínculo Atuação Experiência ou 
Formação em EaD 

 
 
 
 

João da 
Silva 

 
 
 
 

Graduação em 
Informática 

 
 
 
 

Dedicação 
Exclusiva 

 
 
 
 

* Realizou o curso de Abordagens 
Pedagógicas Modernas na EaD, IFRS, 

20h, 2017. 
*Curso de Criação de Videoaulas, IFRS, 

40h, 2017. 
* Realizou o curso de Educação a 

Distância, IFRS, 25h, 2018. 
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Apoio 
Técnico ao 

AVEA 

* Realizou o curso de Moodle Básico 
para Professores, IFRS, 20h, 2018. 

* Realizou o curso de Qualidade de 
Cursos em Educação a Distância, IFRS, 

30h, 2018. 
 * Realizou o curso de Repositório de 
Materiais Digitais e Direitos de Uso, 

IFRS, 20h, 2018. 
Total = 150h 

 

 
 
 
 

Maria da 
Silva 

 
 
 

Licenciatura em 
Letras 

Português - 
Inglês 

 
 
 
 

Dedicação 
Exclusiva 

 
 
 
 

Revisora 
Textual 

Atuou como tutora a distância na 
disciplinas “Língua Portuguesa I (20h)” 

“Língua Portuguesa   I(20h)” e 
“Interpretação e Elaboração de Textos 

(20h)”, no curso Técnico em 
Biblioteconomia da Rede e-Tec Brasil 

em 2016 
Professora do curso de extensão EaD 

“Redação para Processo Seletivo”, IFRS, 
90h, 2016. 

Total = 150h 

 As informações do quadro devem ser as mesmas que constam no sistema informatizado de 

habilitação para atuação em Educação a Distância. 
 

Experiência Docente e de Tutoria na EaD 
 

Servidor  Formação Vínculo Atuação Experiência ou 
Formação em EaD 

 
 
 
 

João da 
Silva 

 
 
 
 

Graduação em 
Informática 

 
 
 
 

Dedicação 
Exclusiva 

 
 
 
 

Professor 
e Tutor 

* Realizou o curso de Abordagens 
Pedagógicas Modernas na EaD, IFRS, 

20h, 2017. 
*Curso de Criação de Videoaulas, IFRS, 

40h, 2017. 
* Realizou o curso de Educação a 

Distância, IFRS, 25h, 2018. 
* Realizou o curso de Moodle Básico 

para Professores, IFRS, 20h, 2018. 
* Realizou o curso de Qualidade de 

Cursos em Educação a Distância, IFRS, 
30h, 2018. 

 * Realizou o curso de Repositório de 
Materiais Digitais e Direitos de Uso, 

IFRS, 20h, 2018. 
Total = 150h 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Atuou como tutora a distância na 
disciplinas “Língua Portuguesa I (20h)” 

“Língua Portuguesa   I(20h)” e 
“Interpretação e Elaboração de Textos 

(20h)”, no curso Técnico em 
Biblioteconomia da Rede e-Tec Brasil 

em 2016 
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Maria da 
Silva 

Licenciatura em 
Letras 

Português - 
Inglês 

Dedicação 
Exclusiva 

Professor 
e Tutor 

Professora do curso de extensão EaD 
“Redação para Processo Seletivo”, IFRS, 

90h, 2016. 
Total = 150h 

 As informações do quadro devem ser as mesmas que constam no sistema informatizado de 
habilitação para atuação em Educação a Distância. 
 

Informar que: os docentes atuarão no curso como professor e tutor. 
Considerando a experiência dos servidores, os mesmos se habilitam para identificar as 

dificuldades dos discentes, expor o conteúdo em linguagem aderente às características da turma, 
apresentar exemplos contextualizados com os conteúdos dos componentes curriculares, 
elaborar atividades específicas para a promoção da aprendizagem de discentes com 
dificuldades, realizar avaliações diagnósticas, formativas e somativas, utilizando os resultados 
para redefinição de sua prática docente, o exercício da liderança e reconhecimento da sua 
produção. 

Para atuar na Educação a Distância, os servidores devem atender as legislações e 
normativas vigentes, incluindo o Programa de Capacitação para atuação na Educação a 
Distância. Além disso, o IFRS oferece periodicamente diversos cursos através do CEaD e NEaD. 
Além disso, os docentes participam de formação pedagógica no próprio Campus. Estes cursos e 
formações visam habilitar o docente para identificar as dificuldades dos discentes, expor o 
conteúdo em linguagem aderente às características da turma, apresentar exemplos 
contextualizados com os conteúdos dos componentes curriculares, elaborar atividades 
específicas para a promoção da aprendizagem de discentes com dificuldades, realizar avaliação 
diagnósticas, formativas e somativas, utilizando os resultados para redefinição de sua prática 
docente, o exercício da liderança e reconhecimento da sua produção. Com relação aos alunos 
com necessidades específicas, há a atuação do NAPNE com o objetivo de orientar os docentes 
para promoção das adaptações necessárias. 
 

Interação entre coordenador de curso, docentes e tutores (presenciais e 
a distância)  

 
No início de cada semestre, ocorre uma reunião com os docentes que atuam no curso no 

período letivo vigente. Dentre os assuntos tratados nesta reunião, quando houver disciplinas 
com carga-horária EaD, haverá uma articulação com relação a metodologias, linguagens e 
adaptações a serem utilizadas no ensino a distância. Os problemas identificados pela CPA com 
relação a interação entre docentes, tutores, coordenador e discentes serão tratados pelo 
colegiado de curso. Desta forma, ocorre a interação entre tutores, docentes e coordenação de 
curso. como resultado, há o planejamento documentado da interação para encaminhamento 
das questões do curso e realização de avaliações periódicas para identificação de problemas ou 
aprimoramento da interação entre os sujeitos. 
 

Infraestrutura  
 

O Campus dispõe de diversos laboratórios de informática e um laboratório para o EaD. 
O Laboratório de EaD é um ambiente amplo que conta com dois quadros brancos, armários para 
a organização de uma biblioteca setorial, rede de internet, bancadas e computadores com 
diversos softwares instalados. O espaço é utilizado para o desenvolvimento de atividades EaD. 
Além deste laboratório, o Campus possui outros 4 laboratórios de informática que podem ser 
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reservados eventualmente. Além disso, o aluno tem acesso a 06 computadores com Internet e 
ambiente de estudos na biblioteca. Os computadores disponibilizados na biblioteca possuem os 
mesmos softwares dos laboratórios de informática. Dentro do Campus, há disponibilidade de 
Internet sem fio para os alunos, possibilitando que eles tenham acesso ao Ambiente Virtual de 
Ensino e Aprendizagem, aos sistemas acadêmicos e ao portal de periódicos da Capes, onde os 
alunos têm acesso as principais produções científicas nacionais e internacionais. 
 

* Modelo elaborado utilizando como exemplo o texto do PPC de Ciência da Computação 
do Campus Ibirubá. 
 


