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Apresentação
Caro aluno, primeiramente, queremos lhe dar as boas-vindas nesse processo de aprendizagem
que se inicia, como uma trajetória de novas descobertas de valor significativo em sua vida.
A intenção principal deste Guia é promover um primeiro contato entre você e a dinâmica de
nossos cursos on-line. Sua estrutura está baseada naquilo que pensamos para atender às suas necessidades iniciais, a fim de que você estabeleça uma boa mediação na modalidade de Educação a
Distância.
Assim, com a principal intenção de atendê-lo, este Guia apresenta os seguintes objetivos:
•
•
•
•
•
•
•

Apresentar a estrutura geral da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e do Núcleo de Educação a Distância (NEAD), de forma a promover um estreitamento entre
alunos e instituição de ensino;
Apresentar um panorama da Educação a Distância, com ênfase em seus preceitos
relacionados à prática diária;
Fornecer orientações para um estudo eficiente;
Explicar os recursos de informação e comunicação básicos para o estabelecimento
da mediação a distância;
Apresentar os atores do processo e seus respectivos papéis;
Fornecer orientações detalhadas para utilização do ambiente colaborativo Moodle.
Apresentar os três ambientes virtuais utilizados nos cursos a distância da UFJF.

Para nós, importa que você ganhe autonomia, dia após dia, e, nesse sentido, acreditamos que
as orientações contidas neste documento, bem como o material de apoio (apostila) representem o
primeiro passo para o êxito desta construção.
Tire proveito de cada uma dessas páginas e comece o seu curso já desfrutando da estrutura
que preparamos e lhe oferecemos com carinho.

Equipe NEAD
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A UFJF . 1

A Universidade Federal de Juiz de Fora foi apontada como a terceira
melhor do país, na última avaliação do Exame Nacional de Desempenho de
Estudantes (Enade), avaliação feita pelo Ministério da Educação (MEC).
Para alcançar resultados como esses, a UFJF conta com uma estrutura
de 1.346.793,80 m² de área do campus. Cerca de 19 mil alunos fazem parte
dos cursos de graduação, especialização, mestrado, doutorado, técnico, além
de nível médio e fundamental. A reitoria da UFJF fica a cargo do professor
Henrique Duque de Miranda Chaves Filho, tendo como vice, o professor José
Luiz Rezende Pereira. Na estrutura administrativa, aparecem as Pró-reitorias
de Assuntos Acadêmicos, Cultura, Extensão e Cultura, Graduação, Pesquisa,
Pós-Graduação, Planejamento e Gestão, e Recursos Humanos.
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Pórtico Sul
Centro de Ciências da Saúde
Núcleo de Assessoria, Treinamento e Estudos em Saúde (NATES)
Faculdade de Educação
Faculdade de Comunicação
Faculdade de Economia e Administração
Faculdade de Serviço Social
Faculdade de Direito
Biblioteca Central
Reitoria
Diretório Central dos Estudantes (DCE)
Logística
Farmácia Universitária
Faculdade de Letras
Instituto de Ciências Humanas
Instituto de Ciências Biológicas (ICB)
Coordenação de Assuntos e Registros Acadêmicos (CDARA)
Instituto de Ciências Exatas (ICE)
Centro de Biologia da Reprodução (CBR)
Faculdade de Educação Física
Faculdade de Engenharia
Restaurante Universiário (RU)
Centro Regional de Inovação e Transferência de Tecnologia (CRITT)
Pórtico Norte
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. Infra-estrutura e Unidades
Colégio de Aplicação João XXIII
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O Colégio de Aplicação João XXIII, da Faculdade de Filosofia e Letras de Juiz de Fora, foi
criado em 1965 pelo professor Murílio de Avellar Hingel, ex-Ministro da Educação, como “uma escola
de experimentação, demonstração e aplicação”, para atender aos licenciandos em termos de pesquisa
e realização de estágios supervisionados.
Para mais informações sobre o Colégio de Aplicação, acesse o Portal: www.joaoxxiii.ufjf.br.
Institutos e Faculdades
IAD - Instituto de Artes e Design (www.artes.ufjf.br)
ICB Instituto de Ciências Biológicas
ICE Instituto de Ciências Exatas (www.ice.ufjf.br)
ICH Instituto de Ciências Humanas (www.ich.ufjf.br)
Faculdade de Comunicação Social (www.facom.ufjf.br)
Faculdade de Direito (www.direito.ufjf.br)
Faculdade de Economia e Administração (www.fea.ufjf.br)
Faculdade de Educação (www.faced.ufjf.br)
Faculdade de Educação Física (www.faefid.ufjf.br)
Faculdade de Enfermagem (www.enfermagem.ufjf.br)
Faculdade de Engenharia (www.ep.ufjf.br) (www.ufjf.edu.br/eletrica)
Faculdade de Farmácia e Bioquímica (www.farmacia.ufjf.br)
Faculdade de Letras (www.mestradoletras.ufjf.br)
Faculdade de Medicina (www.medicina.ufjf.br)
Faculdade de Odontologia (www.odontologia.ufjf.br)
Faculdade de Serviço Social (www.posservicosocial.ufjf.br)

Biblioteca
O sistema bibliotecário da UFJF é composto por uma Biblioteca Universitária (Biblioteca Central)
com acervo das diversas áreas do conhecimento, e 12 bibliotecas setoriais localizadas em unidades
acadêmicas e culturais, com acervos especializados.
No Portal da biblioteca você pode conferir novos títulos, conhecer o regulamento, consultar todo
o acervo etc. Para isso, basta acessar www.biblioteca.ufjf.br.
Hospital Universitário
O Hospital Universitário (HU) da UFJF é o campo de ensino e treinamento para estudantes,
principalmente da área de saúde. O hospital chega a atender 12 mil pessoas por mês, com a realização de cirurgias e transplantes, assumindo, dessa forma, a posição de referência na cidade e regiões
vizinhas. Conheça mais sua estrutura acessando o Portal www.hu.ufjf.br.
Empresas Juniores
Para qualificar a sua formação acadêmica, oferecendo a oportunidade de exercitar o empreendedorismo dentro de sua área de atuação, a UFJF conta com 11 empresas juniores fortemente sintonizadas com o mercado.
As empresas são administradas pelos próprios alunos e prestam serviços aos diversos setores
da comunidade externa.
DCE
O Diretório Central dos Estudantes (DCE) é a entidade que representa todos os estudantes da
Universidade, independente do curso. Nas discussões sobre a Universidade, o DCE participa como
representante do corpo discente. Sua diretoria é eleita pelo voto direto e facultativo, e cumpre mandato
de um ano.
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DA
O Diretório Acadêmico (DA) é a entidade que representa os estudantes de um curso perante a
direção da Faculdade e órgãos superiores, e perante toda a sociedade. O DA é um espaço de encontro,
de integração entre os alunos, de questionamento, debate, construção coletiva e de luta. Os DA’s são
compostos por grupos de alunos eleitos anualmente através do voto dos estudantes do curso ao qual
a entidade irá representar.
Arte e Cultura
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A UFJF, através da Pró-Reitoria de Cultura, investe na dinamização de espaços culturais e promove talentos para manter a comunidade universitária atualizada quanto às ações culturais em Juiz de
Fora e região. Atualmente, a Universidade conta com sete museus, um teatro e dois prédios destinados
à promoção de atividades artísticas e culturais, relacionados abaixo:
. Cine Theatro Central
. Fórum da Cultura
. Casa de Cultura
. Museu Dinâmico de Ciência e Tecnologia
. Museu de Cultura Popular
. Museu de Malacologia Prof. Maury Pinto de Oliveira
. Museu de Arte Moderna Murilo Mendes (MAM)
. Museu de Marmelos Zero
. Museu Professor Lucas Marques de Amaral
. Museu de Arqueologia e Etnologia Americana (MAEA)

Serviços .
Editora
A Editora da UFJF, criada em 1986, exerce um importante papel na divulgação de trabalhos
acadêmicos, produtos da atividade de pesquisa dos professores. Além dos livros, a Editora publica
dez periódicos dos quais cinco vinculados a programas de Pós-Graduação. O sistema de permuta de
revistas entre as universidades possibilita a circulação dos textos acadêmicos. Informações no Portal
www.editora.ufjf.br.
CGCO
O Centro de Gestão do Conhecimento Organizacional (CGCO) é responsável por práticas que
envolvem análise, modelagem, desenvolvimento, gerenciamento e atualização dos sistemas de informação, o gerenciamento lógico da rede de dados e a implementação de soluções tecnológicas. Informações no Portal www.cgco.ufjf.br.
Farmácia Universitária
Com a presença de farmacêuticos durante todo o período de funcionamento, a Farmácia Universitária busca atender toda a comunidade, acadêmica ou não, com eficiência, seriedade, cortesia e
preços acessíveis, colocando à disposição produtos industrializados e manipulados. Informações no
Portal www.farmacia.ufjf.br.
Restaurante Universitário
O Restaurante Universitário integra a atual Política de Apoio Estudantil da Universidade e destina-se ao oferecimento de refeição subsidiada aos alunos regularmente matriculados nos cursos da
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Universidade de graduação, mestrado e doutorado da UFJF.
Rádio Universitária
A Rádio Universitária é um espaço aberto aos estudantes do Curso de Comunicação Social da
UFJF, que são responsáveis pela programação, realizando a locução e produção dos programas de
música, entretenimento e cultura. Na Universitária também funciona o laboratório de rádio atendendo a
diversas disciplinas da Faculdade de Comunicação. Informações no Portal www.radio.ufjf.br.
Legislação
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Os regimentos e estatutos da Universidade Federal de Juiz de Fora podem ser acessados no
Portal da instituição: www.ufjf.br.

O NEAD . 2
O NEAD, órgão da UFJF, criado para implementar e coordenar os cursos de Educação a Distância que são oferecidos pela universidade, é responsável por atividades, pesquisas e produtos relacionados à educação semipresencial e a distância.
O NEAD auxilia e fomenta o uso de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no pro-
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cesso de aprendizagem, ampliando as possibilidades de avanços utilizando a tecnologia como principal
instrumento.
Nosso núcleo atua, fundamentalmente, assessorando e dando consultoria aos projetos e às
iniciativas voltadas para a Educação a Distância (EaD).
Sendo a EaD um processo visto ainda de forma estereotipada e preconceituosa, o NEAD vê-se
diante de dois desafios:
•    Através das novas tecnologias, construir um processo educacional sólido e integral que resulte
em formação credível e de qualidade;
•    Desmistificar a idéia de ineficiência pedagógica da educação não presencial, provar  e expandir,
com seriedade e competência, uma educação a distância que forme profissionais de qualidade e
preparados para assumir o mercado de trabalho.

As inovações tecnológicas, quando bem utilizadas, são ferramentas que garantem grandes
conquistas, e é embasado nisso que o Núcleo avança.

. O NEAD
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Educação a Distância (EaD) . 3
As velozes transformações tecnológicas impõem novos ritmos e dimensões na vida em sociedade, incluindo o campo educacional. As diversas possibilidades de acesso à informação e à interação
proporcionadas pelas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) viabilizam o aparecimento de
escolas virtuais direcionadas a diversos níveis e áreas. Portanto, parece válido relacionarmos o conceito de EaD à seguinte frase: o ciberespaço abre novas possibilidades e configurações para as pessoas aprenderem.
“A Educação a Distância caracteriza-se como uma modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores
desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos”.
(DECRETO nº 5.622, de 19/12/2005)
Pela definição acima, podemos perceber que a EaD baseia-se em dois princípios fundamentais:
a utilização das tecnologias de informação e comunicação e uma nova representação do tempo e do
espaço.
As TIC – exigências peculiares da EaD – apresentam significativo potencial para a formação de
comunidades colaborativas de aprendizagem a distância, renovando o processo de ensino-aprendizagem. Aspectos sociais, cognitivos, críticos e criativos do aluno podem ser perfeitamente valorizados
por meio dos ambientes virtuais e suas ferramentas de apoio, como fórum de discussão (espaço onde
a comunicação se dá em tempos diferentes) e “chat” (sala de bate-papo com comunicação em tempo
real).
Apesar de ser sustentado pelas TIC, nosso programa pretende ir além delas, dando ênfase à
dimensão humana. Gerar uma nova pedagogia centrada no aluno, promover uma interatividade capaz
de transpor os limites físicos de uma sala de aula e criar uma comunidade virtual constituem, portanto,
suas principais metas.
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Em relação à nova representação do tempo e do espaço, o que importa é termos a idéia clara
de que nos dias de hoje o que se desloca é a informação. A idéia de “ir à escola” para exercer a tarefa
de ensinar e aprender se dilui a cada dia. As tecnologias transformam nossa relação com o mundo e a
forma como representamos o tempo e o espaço a nossa volta, e isso se aplica ao universo educacional.
Nesses novos espaços e tempos diluem-se os papéis de professores e alunos, uma vez que todos se
tornam ávidos caçadores de informação e de conhecimento.
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18

O estilo de educação a distância demanda obrigatoriamente novos comportamentos de aprendizagem e novos estímulos perceptivos. Diante das mais variadas formas tecnológicas, somos constantemente convidados a desenvolver mais e mais nossas habilidades de ver, ouvir, sentir e expressar, e a compreender, ao contrário do que se afirma, que não é o mundo que é global, somos nós.

Os agentes do processo: 4

coordenador, professor, tutor e aluno
Como parte dos objetivos deste Guia, esta seção apresenta a equipe responsável pelo bom
funcionamento dos cursos oferecidos pelo NEAD, bem como a especificação das atribuições assumidas por cada um dentro da nossa estrutura. Sendo assim, cada agente é caracterizado por seu papel
conforme descrição abaixo:

Coordenador do Curso: agente que deve gerir o curso, supervisionar os professores e acompanhar os macro-indicadores com o intuito de tomar as medidas corretivas, que se tornam necessárias
na busca de melhorias contínuas para o curso.

19

Professor: agente dedicado a desenvolver a dinâmica da disciplina, fazer a orientação pedagógica

necessária para a consecução dos objetivos desta, preparar avaliações, supervisionar os tutores e
acompanhar o aprendizado dos alunos, principalmente mediante indicadores qualitativos e quantitativos, produzidos através da inserção de informações relevantes nos sistemas de apoio, de modo a
garantir a qualidade do processo de ensino-aprendizado.

Tutor a Distância: agente responsável por realizar as orientações do professor, focando seus

esforços na resolução efetiva da maior parte dos problemas de conteúdo, assim como dinamizar a
apropriação, por parte dos alunos, dos conteúdos da disciplina, relatando, a tempo, para o professor o
andamento da aprendizagem dos alunos.

Tutor Presencial: agente encarregado de habilitar o aluno no seu processo de aprendizagem,

auxiliar no desenvolvimento do perfil de aluno a distância mediante a apropriação eficiente das técnicas e ferramentas que permitem o desenvolvimento da aprendizagem individual a distância. Também é
responsável por dinamizar a socialização interna para fins de aprendizagem, assim como desenvolver

. Agentes

relações afetivas que permitam ao aluno se sentir parte integrante da comunidade da UFJF.
A perspectiva adotada neste modelo vai ao encontro, sobretudo, da noção de que o professor
está deixando de ser um fornecedor de informações para ser um dinamizador da inteligência coletiva e
não apenas adaptando sua prática pedagógica aos moldes da sua experiência nos cursos presenciais;
o tutor, por sua vez, vem assumindo o papel de desenvolver práticas que favoreçam o auto-aprendizado ou a postura mais autônoma do aluno, ao invés de ser comparado a um mero assistente para
a resolução de problemas relacionados com o aprendizado do conteúdo de uma disciplina. Por isso,
nosso modelo considera a construção de amplas relações de interação que favoreçam a aprendizagem
colaborativa.

NEAD
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Orientações para um estudo eficiente
Aprender on-line demanda do aprendiz um conjunto de conhecimentos, que implicará na adoção
de uma postura pró-ativa em relação às atividades proporcionadas durante o processo e, conseqüentemente, na mobilização de competências necessárias para um estudo independente. Nesse sentido,
esta parte do Guia é destinada a fornecer a você, aluno, aspectos fundamentais para uma aprendizagem bem-sucedida. Dentre esses aspectos, destacamos os seguintes: conhecimento básico de
informática e Internet; organização do estudo e gerenciamento do tempo; comunicação e interação.

Conhecimento básico de informática e Internet

5
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É desejável que você tenha familiaridade na utilização de recursos do computador, incluindo a
Internet. Pode ser que você já utilize esses meios para jogar, pagar contas ou conversar on-line, mas
será necessário adquirir habilidades para interagir com outras ferramentas de modo a explorar suas
funcionalidades e potencialidades em prol dos seus estudos. Destacamos as seguintes ferramentas:

Editor de texto: programa utilizado para escrever ou editar qualquer tipo de texto, desde os mais

simples, como uma carta, até os mais sofisticados, como os de formato jornalístico. Existem vários editores que geram formato DOC. Hoje em dia, temos no mercado alguns que são oferecidos
gratuitamente ao usuário, como é o caso do BrOffice Writer. Para você instalar o pacote BrOffice,
que inclui planilha eletrônica, apresentação de slides, dentre outros recursos, basta acessar:
Www.broffice.org/download

Leitor de arquivo em formato PDF: criado pela Adobe, o formato PDF (Portable Document Format) é uma especificação disponível publicamente usada por entidades de padronização do
mundo inteiro para a distribuição e a troca mais seguras e confiáveis de documentos eletrônicos.

. Orientações

Para ler arquivos em formato PDF, é necessário que você tenha instalado em seu computador
o leitor desse arquivo. O mais usado, dentre inúmeros, é o Acrobat Reader, que é gratuito. Para
instalá-lo, você pode acessar o seguinte endereço: http://www.adobe.com.br/products/acrobat/
readstep2.html

Browser: trata-se de um navegador para a visualização de páginas da Internet. O termo browser vem
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do verbo inglês “to browse”: olhar páginas de um livro, revista etc., sem um propósito em particular. É um programa que habilita seus usuários a interagir com documentos HTML (em linguagem
de hipertexto) hospedados em um servidor Web, de acesso à Internet. Temos como navegadores
mais modernos os seguintes: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera e Safari.
O Mozilla Firefox é um navegador mantido por uma organização sem fins lucrativos e que pode
ser perfeitamente utilizado por você. Caso lhe interesse, acesse http://br.mozdev.org/download/ para
instalá-lo em seu computador.

Guia do Aluno - NEAD

E-mail: E-mail ou correio eletrônico é um método que permite compor, enviar e receber mensagens

através de sistemas eletrônicos de comunicação. Com a popularização da Internet através dos
provedores gratuitos, muitos sites começaram a oferecer endereços de e-mail gratuitos, desvinculados de qualquer outro serviço. Essas mensagens de e-mail podem ser lidas com o uso do
próprio navegador, sem a necessidade de um programa específico.
Através de uma parceria entre a UFJF e o Google, em relação à utilização da ferramenta Google
Apps Education, o aluno dos cursos a distância da UAB/UFJF desfruta, automaticamente, de uma
conta de e-mail institucional (@uab.ufjf.br) para se comunicar no ambiente virtual. Você pode conferir seu “Nome de usuário” e “Senha” na carta ao aluno, distribuída junto com este Guia. Lembrese que no momento do primeiro acesso à sua conta de e-mail, a senha deverá ser alterada.
Além do e-mail do G-mail, o Google Apps oferece outros recursos que serão descritos na seção
7.2 deste Guia.

Rede social de relacionamento: trata-se de um espaço virtual dinâmico e interativo que vem crescendo nos últimos anos. Embora possuam características próprias, podemos dizer que essas
redes são tipicamente sociais, por enfatizar a troca de informação e a relevância participativa dos

seus usuários. Dentro desta categoria, adotaremos o Elgg, que oferece um espaço de interatividade virtual, proporcionando um ambiente livre para a integração dos alunos de EaD. É uma
espécie de orkut destinado às iniciativas educacionais.
O NEAD está implementando essa nova ferramenta às práticas pedagógicas dos cursos on-line
e, em breve, estará disponível para todos os alunos, servindo como um ambiente informal de contato
entre professores, tutores e alunos. A seção 7.3 apresenta algumas informações básicas sobre o funcionamento deste ambiente.
Os cursos da UFJF, oferecidos na forma de EaD, dedicam um momento inicial para a prática
de questões que promovam a familiarização do aluno com algumas dessas ferramentas, de modo
que desenvolva e/ou aperfeiçoe competências relacionadas à tecnologia. Contudo, é importante que
você – ao identificar e reconhecer suas próprias dificuldades – adote um comportamento que lhe permita superá-las, pois, à medida que se apropria dessas ferramentas, ganha autonomia para interagir,
de forma efetiva, reconhecendo, nos ambientes virtuais um meio a ser explorado no seu processo de
produção de conhecimento, descortinando novos caminhos construtivos a partir deles. Na seção 7.1
abordaremos, detalhadamente, o ambiente de aprendizagem que utilizaremos em nossas interações –
o Moodle, pois conhecê-lo bem é fundamental para que seja explorado com segurança e autonomia.
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Organização do estudo e gerenciamento do tempo
Saber organizar o seu estudo e gerenciar o tempo são tarefas fundamentais para uma caminhada bem-sucedida em um curso on-line. Lamentavelmente ainda existem pessoas que atribuem à EaD
conceitos estereotipados, inclusive no que diz respeito aos aspectos desta seção. É comum ouvirmos:
“Se você não tem tempo, faz um curso a distância!”.
Apesar de reconhecermos nesta frase uma verdade, na medida em que o cursista pode, sim,
flexibilizar o seu tempo da forma que lhe convier, ela parece não considerar a necessária disciplina e
autonomia do aluno até mesmo para que essa flexibilização de espaço e tempo funcione.

. Orientações

Portanto, o que pretendemos é que você, aluno, procure estabelecer procedimentos de trabalho
adequados, considerando as suas particularidades, como as suas características pessoais, o espaço
e tempo que têm disponíveis para estudo e a gerência de sua vida pessoal e profissional. Enfim, dar
atenção a esses aspectos no momento de fazer o seu planejamento pessoal é o primeiro passo para
que consiga atender às exigências do curso. Sendo assim, listaremos a seguir algumas sugestões que
podem lhe auxiliar:

•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organize os espaços e os períodos de tempo disponíveis para estudar e realizar as atividades online.
Gerencie o seu tempo!
Procure identificar entre espaço e tempo aqueles em que se sente mais produtivo e dedique-os para
o cumprimento das tarefas que exigem mais de você.
Estabeleça um horário de folga em sua agenda semanal.       
Faça um planejamento diário de estudo, com estabelecimento de metas, prazos e estratégias.       
Organize e utilize técnicas de estudo, como: anotações, fichamentos, esquemas, criação de tabelas
e diagramas, revisão dos conteúdos etc.       
Acesse diariamente o ambiente do curso para verificar se há algo novo e manter-se em dia com o
material disponível.       
Faça download e imprima os textos indicados para leitura; assim pode ter acesso a eles a qualquer
momento e ganhar mais tempo para reflexão.       
Verifique constantemente o calendário das atividades para não perder os prazos.      
Adote uma postura pró-ativa, procurando resolver de forma rápida qualquer problema que venha a
prejudicar o seu desempenho no curso.       
Procure identificar suas potencialidades, limites e necessidades, pois precisará avaliar constantemente esses indicativos.      
Adote a cooperação e a partilha como componentes básicos na sua relação com os colegas de
curso, de modo a ajudar e ser ajudado por eles.

Comunicação e interação on-line
Sabemos que o aluno on-line e o aluno de cursos presenciais têm suas peculiaridades, e o tipo
de comunicação e interação estabelecido no processo ensino-aprendizagem é um dos pontos fortes
dessa diferença. Enquanto, no ensino presencial, é permitido ao aluno dar vazão a essas demandas
numa relação face a face, o aluno da EaD necessita de domínios específicos do conhecimento para
efetuar plenamente os aspectos comunicacionais e interacionais com o grupo.
Como no modelo de nossos cursos a distância a comunicação e a interação são exclusivamente
baseadas na linguagem escrita, e sabendo que não escrevemos exatamente do mesmo modo que
falamos, precisamos ter cuidado na forma como nos colocamos nos espaços virtuais.
O canal de comunicação e interação que utilizaremos com mais freqüência será o Fórum de
Discussão, que é uma ferramenta destinada a promover debates através de mensagens publicadas
que abordam uma mesma temática. Para que sua participação nos fóruns seja adequada e eficiente, é
necessário que você esteja atento a um conjunto de “cuidados”, que listamos abaixo, para auxiliá-lo no
momento de suas intervenções junto à turma.

•
•
•
•
•
•
•
•

Procure ser simpático e estar atento aos comentários dos colegas e do tutor.
Seja cuidadoso com a escrita, fazendo a verificação ortográfica e gramatical de seu texto.
Exprima-se com clareza e evite mensagens muito longas. Caso faça uma intervenção longa, é bom
que anuncie isso no topo da mensagem ou no título.
Mantenha uma coerência entre o título e o conteúdo da mensagem. Respeite o copyright, incl indo
as fontes quando fizer referências.
Adote tom dialógico, construtivo e empático, ainda que discorde do conteúdo de uma ou outra
mensagem postada.
Evite escrever com letras maiúsculas, pois isso, na comunicação oral, equivale a gritar ou falar em
voz alta com seu interlocutor.
Recorra a sinais gráficos (emoticons) para demonstrar alguns sentimentos.
Participe ativamente das propostas de discussão, contribuindo para que o debate avance e seja
aprofundado. Para isso, levante questões pertinentes, introduza novas idéias, relate uma experiência pessoal, provoque uma reflexão no grupo. Não basta concordar ou discordar de algo, dizendo:
“Concordo com você” ou “Discordo plenamente”. Expor seus argumentos faz parte da dinâmica.
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•

•
•
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Acompanhe a discussão assiduamente. Dependendo da temática, a geração de mensagens pode
ser intensa e, se você ficar mais de dois dias ausente, pode se sentir perdido e até desanimado.
Para que isso seja evitado, procure acessar o ambiente diariamente. Acompanhar a discussão é
fundamental também para você preparar a sua intervenção, evitando repetir comentários ou dúvidas já levantados.
Utilize a colaboração como uma espécie de metodologia da sua própria aprendizagem. Essa colaboração surge no momento em que você se percebe sujeito co-responsável durante as conversações,
cuja intervenção representa o alcance de um nível a mais na escala não apenas do seu próprio
conhecimento, mas, sobretudo, do do Outro.
Mantenha regularidade na interação com o grupo, contudo é importante que essa regularidade
venha acompanhada de qualidade. Evite acessar os espaços para deixar mensagens vazias de
significado, como por exemplo: “Passei por aqui e gostei muito”. Faça intervenções que tenham
qualidade de conteúdo. Lembre: a quantidade é inversamente proporcional à qualidade.

Pretendemos que os fóruns sejam ferramentas promotoras de uma cultura de interação baseada na colaboração. Consideramos esses como espaços, sobretudo, dialógicos e dialéticos, a serviço
de pessoas dispostas a produzir e socializar conhecimentos por meio do trabalho colaborativo. Essa
perspectiva de trabalho (o colaborativo) cria situações de aprendizagem ricas e diversificadas, constituindo-se em uma estratégia eficaz nos contextos de aprendizagem on-line, valorizada em nossos
cursos.

Avaliação . 6
A avaliação é parte integrante de todo e qualquer processo educativo, que tenha como intencionalidade verificar a aprendizagem dos alunos. Entendemos avaliação como um processo contínuo e
sistemático, pois faz parte de um sistema mais amplo, que é o processo ensino-aprendizagem, nele se
integrando. Embora a avaliação tenha relação com atividades como corrigir, medir, classificar, examinar
e aplicar teste, ela transcende esses movimentos, indo até onde esses não dão conta.
É importante entendermos avaliação como atividade crítica de aprendizagem e conhecimento.
Por meio dela, o aprender e o ensinar podem ser melhorados, pois consiste em uma via de mão-dupla.
O ato de avaliar fornece dados que permitem verificar o nível de aprendizagem dos alunos e, ao mesmo
tempo, determinar a qualidade do processo de ensino.
Ao avaliar, o professor tem condições de aperfeiçoar a sua prática docente, reformular seu
planejamento, colaborar na aprendizagem do aluno diagnosticando dificuldades que este possa apresentar, bem como potenciais a serem explorados. O aluno também aprende com a própria avaliação,
com o feedback que o professor lhe fornece, situando-o sobre seu progresso na aprendizagem, fazendo-o conhecer seus avanços, bem como suas dificuldades e os caminhos para superá-las.
A avaliação de nossos cursos se constitui em um processo contínuo e sistemático, compreendendo momentos a distância e momentos presenciais. Respeitando a natureza do curso, da disciplina,
bem como decisões de ordem pedagógica, trabalhos sobre as unidades de estudo são solicitados ao
longo do curso. Esses, por sua vez, consistirão em parte de sua avaliação a distância (AD). Seminários
virtuais, resenhas, estudos de caso, participação nos fóruns e auto-avaliação são alguns exemplos de
trabalhos que podem compor essa etapa da avaliação. Em relação à avaliação presencial (AP), os alunos serão submetidos a exames nos seus respectivos Pólos, esses sendo aplicados preferencialmente
ao término de cada disciplina, e devidamente previstos no calendário escolar. A avaliação presencial
seguirá o rigor próprio dos tradicionais exames realizados pela UFJF, no que se refere à elaboração,
aplicação e correção. Seminários e oficinas também poderão compor a AP.
Vale lembrar que no Módulo de Acolhimento não haverá avaliação presencial.
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6. Avaliação

Portanto, a nota final de um aluno em uma determinada disciplina é o somatório das notas parciais que ele obteve durante o período, compreendendo as AD e a AP, sendo que o peso maior está
concentrado nesta segunda. Lembrando que a configuração vai depender das particularidades de cada
curso e disciplina.
Caso a nota final seja igual ou superior a 6,0 o aluno está aprovado. Caso a nota final seja igual
ou superior a 3,0 e inferior a 6,0, cada curso dispõe de mecanismos próprios para o atendimento a este
aluno. Mas importa frisar que média abaixo de 6,0 indica que o aluno estará reprovado na disciplina,
devendo cursá-la novamente.
As notas serão publicadas através do Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (SIGA) da UFJF,
no endereço www.ufjf.br.
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Ambientes de EaD usados no NEAD

7

O Moodle. 7.1
O Moodle é um sistema de administração de atividades educacionais destinado à
criação de comunidades on-line, em ambientes virtuais voltados para a aprendizagem.
Criado em 2001 pelo educador e cientista computacional Martin Dougiamas, a plataforma está em desenvolvimento constante, tendo como filosofia uma abordagem social
construtivista da educação.
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O Moodle é Open Source, ou seja, aberto, livre e gratuito. Isso significa que ele
pode ser carregado, utilizado, modificado e até distribuído. Apesar de possuir um copyright, pode ter o seu código fonte alterado ou desenvolvido para satisfazer as necessidades específicas.
Muitas instituições de ensino já utilizam o Moodle, não só para cursos totalmente
virtuais, mas também como apoio aos presenciais. Também é indicado para outros tipos de atividades que envolvem formação de grupos de estudo, treinamento de professores e até desenvolvimento de projetos.
O Moodle é a principal plataforma de sustentação das atividades a distância de
nossos cursos.

. Moodle

Entenda como funciona
Para você acessar no Moodle, basta entrar no site http://siga.ufjf.br. Esta é a tela inicial do
Moodle UAB/UFJF. Nela, você deve inserir o seu “Nome de usuário” e “senha”, fornecidos pelo NEAD.
Assim que entrar no Moodle, lembre-se de atualizar seu perfil, inserindo, inclusive, sua foto. Com isso,
podemos criar um ambiente de maior proximidade entre alunos, tutores e professores, na medida em
que passamos a conhecer melhor todos os integrantes do processo de ensino-aprendizagem.
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Logo após a efetuação do login, aparece uma outra tela, que é a tela de abertura do Moodle.
Veja abaixo um exemplo dessa tela e confira os recursos disponíveis na página 32.

31

. Moodle

Na plataforma Moodle do seu curso você encontrará:

Atividades

Caixa que contém Chats, Fóruns e Recursos. Nela você terá acesso rápido a todas as atividades criadas pelo(s) tutor(es).

Administração

Altera seus dados, senha, nome, e-mail, etc.
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Meus cursos

Mude de um curso para outro, fácil e rapidamente com esta caixa, que vai listá-los para você.
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Agenda do curso

Muito provavelmente a parte mais importante de toda a plataforma. Na agenda serão disponibilizados
os materiais, as provas, fóruns, chats, entre outros materiais e atividades do curso.

Fórum de noticias

As noticias do curso serão postadas nesse fórum.

Semanas

Todos os cursos do Moodle – UFJF terão o formato semanal. Desta forma, as atividades serão relacionadas à uma semana, escolhida pelo tutor. É importante lembrar, que cada curso é independente e
desvinculado ao outro, ou seja, uma atividade num curso de Rio Pomba, não aparecerá em um curso
de Cataguases, nem mesmo se forem da mesma matéria. Ex.: Um fórum em “Pedagogia – Bicas”, não
será visível aos alunos de “Pedagogia – Cataguases” e nem por qualquer outro curso. A semana atual
aparece em laranja

Próximos Eventos

Mostra os eventos vindouros. É importante salientar que diferentemente da pagina inicial, os eventos
aqui listados são apenas os relacionados a esse curso especificamente, e os de usuário.

Atividades Recentes

Mostra o que foi feito no curso recentemente, adição de recursos, materiais, novos usuário, etc.
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. Moodle

A UFJF e a equipe do NEAD desejam a vocês bons estudos! E qualquer
dúvida, os tutores estão à sua disposição.
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Google Apps Education . 7.2
Além do e-mail do G-mail, o Google Apps oferece agenda pessoal, editor de documentos
(Google Doc) e a possibilidade de compartilhar esses arquivos com professores e colegas de turma.
Você também pode conversar, em tempo real, através do Google Talk, com mensagens de texto e
chamadas de voz gratuitas em todo o mundo. Tudo isso com mais de 2 gigabytes de espaço disponível
para você utilizar da melhor maneira possível como forma de potencializar as outras ferramentas educacionais. Todo este serviço é hospedado pelo Google, não sendo necessário instalar, fazer download
ou manutenção de hardwares ou softwares específicos.
Basta acessar o endereço mail.uab.ufjf.br e fazer o login.
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Entenda como funcionam os recursos
A imagem abaixo é a tela inicial do Google Apps. Nela, você deve inserir o “Nome de usuário” e “Senha”, fornecidos na carta do aluno.

. Google

Apps

Depois de efetuado o login, você tem acesso diretamente à sua caixa de e-mails. Lá, você terá
disponível a maioria das ferramentas que serão utilizadas nos cursos a distância. Na barra de tarefas
à esquerda, você poderá conferir as mensagens recebidas, elaborar novas mensagens, bem como ter
acesso ao histórico do bate-papo. Ainda nesta tela, no canto superior esquerdo, o aluno tem acesso
à ferramenta de busca do Google, agenda, textos e planilhas e a outras ferramentas oferecidas pelo
Google.
Observe algumas dessas opções na tela abaixo:
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Na agenda, o aluno tem a oportunidade de se organizar melhor em relação aos eventos, horários de estudo, provas e trabalhos que fazem parte do processo de ensino-aprendizagem na EaD. Você
pode se organizar com os compromissos diários, semanais, mensais ou até se programar para atividades em longa data. Veja a agenda:
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. Google

Apps

Outra ferramenta que será bastante útil nos seus estudos é o editor de documentos, o Google
Docs. Com ele, você pode criar documentos, tabelas e apresentações de slides, compartilhando esses
arquivos com seus colegas de turma, professores e tutores. Além disso, os documentos criados por
você no Google Docs podem ser exportados em formatos compatíveis com os principais editores de
documentos. Observe a interface do Google Docs na tela abaixo.
Com o Google Talk, o aluno tem a oportunidade de entrar em contato por e-mail, mensagem
instantânea ou chamada de voz. Também disponibiliza o recurso de transferência rápida de arquivos e
chamadas de voz de alta qualidade.

Guia do Aluno - NEAD

38

Ponto d’Encontro . 7.3

O Ponto d´Encontro é o site de relacionamentos institucional adotado pela UFJF
com a finalidade de proporcionar aos alunos maior entrosamento, permitindo a criação
de suas comunidades, promovendo assim sua comunicação e socialização através de
um ambiente descontraído.
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A criação de comunidades on-line, como acontece no Ponto d’Encontro, é semelhante ao site de relacionamentos Orkut. Através dela é possível encontrar e se relacionar com pessoas de mesmos interesses, visualizando previamente seu perfil e como
ela esta inserida no seu grupo de afinidades.
O Ponto d´Encontro é uma interface do Elgg, software gratuito e livre de rede
social, desenvolvido na Inglaterra. Além de universidades este sistema é utilizado por
empresas, possuindo um espaço de blog - comunidades com fórum de discussão ou
blogs comunitários, possibilitando ainda a postagem de arquivos.
O aluno do NEAD, ao se matricular em algum dos cursos a distância da UFJF,
recebe automaticamente uma conta para acessar o Ponto d’Encontro pelo site:
http://www.pde.ufjf.br/

.

Ponto
d’Encontro

Entenda como funciona
Na tela inicial do Ponto d’Encontro (como pode ser vista na imagem abaixo) é feito o login, inserindo o nome de usuário e senha. Após o primeiro acesso é possível editar o perfil do usuário, inserindo
nome, apelido, fotos, como também o compartilhamento de arquivos.
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Neste ambiente descontraído e personalizado o aluno tem a oportunidade de consolidar suas
amizades virtuais, fazer amizades reais e construir sua rede social. Portanto, é importante que cada um
construa o seu perfil, como pode ser visto na tela abaixo.
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.

Ponto
d’Encontro

No Ponto d´Encontro você pode criar o seu álbum de fotos. Basta ir em “Mudar foto” e procurar
a foto no seu computador através do item “Imagem para enviar”. Veja abaixo:
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Além das possibilidades já apresentadas, você também pode: personalizar a sua página de
exibição; fazer com que o blog de um de seus contatos apareça na sua página de exibição; acompanhar os novos artigos e demais conteúdos de um site ou blog sem precisar visitar o site em si e muito
mais.

Anotações Importantes .
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Anotações
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