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Curso: Formação de Formadores em Educação a Distância 

Data de início: 28 de março de 2012 

Data de término: 6 de maio de 2012 

CARGA HORÁRIA: 40 horas 

 

DESCRIÇÃO: 

O curso de Formação de Formadores em Educação a Distância terá carga horária de 

40 horas, divididas em duas fases. A primeira fase (11 horas) será presencial e 

ocorrerá nas dependências da ENAMAT nos dias 28 e 29/3/2012. A segunda fase (29 

horas) será desenvolvida a distância, no ambiente virtual Moodle, e ocorrerá no período 

de 30/3 a 6/4/2012.  

A fase a distância demandará aproximadamente 7 horas semanais de:  

1. Navegação na plataforma; 

2. Participação em fóruns e chats;  

3. Estudo do conteúdo; 

4. Leituras complementares; 

5. Anotações; e 

6. Realização de tarefas. 

 

PÚBLICO-ALVO: 

Magistrados do Trabalho que tenham interesse em atuar em Educação a Distância, 

possuam experiência pedagógica anterior e disponham de conhecimento básico em 

microinformática e Internet. 
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 OBJETIVOS GERAIS 

– Desenvolver competências no magistrado do trabalho para o exercício de funções de 

professor de cursos a distância.  

– Ampliar o conhecimento concernente a Educação a Distância e suas relações 

didático-pedagógicas, mudanças de paradigma envolvidas em ambientes virtuais 

de aprendizagem e compreensão do potencial de interatividade para impulsionar 

processos de aprendizagem.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Os participantes do curso estarão aptos a: 

- Distinguir os elementos que compõem os processos de ensino e aprendizagem em 

Educação a Distância; 

- Utilizar os conceitos de mediação e as ferramentas necessárias à sua prática; 

- Analisar o funcionamento de recursos tecnológicos aplicados na Educação a 

Distância. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Fase 1 – presencial (11 horas): 

- Teorias de Aprendizagem – 4 horas 

Divisão de trabalho entre alunos virtuais; engajamento dos participantes em um esforço 

coordenado para juntos resolverem problemas; metodologias interativas na Educação a 

Distância. 

- O ambiente de aprendizagem Moodle – 4 horas 

Uso pedagógico das diversas ferramentas do ambiente de aprendizagem Moodle num 

contexto de mediação do processo de ensino-aprendizagem em Educação a Distância.  
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- Oficina de Moodle - 4 horas 

Utilização das Ferramentas disponíveis no Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle. 

Fase 2 – on-line (29 horas): 

- Introdução à Educação a Distância (EaD) – 7 horas 

Evolução histórica da EaD em âmbito nacional e internacional; conceitos, natureza, 

perspectivas e características da EaD; fundamentos teóricos, metodológicos e políticos 

de um sistema de EaD. 

- Mediação on-line – 8 horas 

Introdução à mediação; modalidades de mediação; a prática de mediação; 

acompanhamento e avaliação na prática em mediação. 

- Recursos Tecnológicos Aplicados em EaD – 7 horas 

Os diferentes meios e recursos da tecnologia da informação e da comunicação; 

escolha de recursos tecnológicos e sua eficiência no processo de ensino e 

aprendizagem em EaD. 

- Avaliação da aprendizagem em EaD – 7 horas 

Abordagens quantitativa e qualitativa do processo de avaliação da aprendizagem; 

funções e estratégias de avaliação em EaD; classificação de avaliação.  

PROGRAMAÇÃO 

Data Atividades Carga Horária 

28 e 29/3/2012 Encontro Presencial 11 horas 

30/3 a 1º/4/2012 
Adaptação ao Ambiente Virtual de 

Aprendizagem 
Livre 

2 a 8/4/2012 Introdução à EaD 7 horas 

9 a 15/4/2012 Mediação On-line 8 horas 
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16 a 22/4/2012 Recursos Tecnológicos Aplicados em EaD 7 horas 

23 a 29/4/2012 Avaliação da Aprendizagem em EaD 7 horas 

30/4 a 6/5/2012 Trabalho de Conclusão do Curso - 

 

METODOLOGIA 

O curso será promovido pela ENAMAT e tem uma proposta pedagógica que 

privilegia procedimentos didáticos próprios da Educação a Distância , além de 

momentos de interatividade apoiados por um sistema de mediação que                            

atende a até 50 alunos. 

Na fase on-line o curso estará disponível na web e utilizará métodos e 

recursos diversificados, que melhor se adaptem aos conteúdos abordados. O 

intuito dessa diversificação atende ao propósito fundamental do curso: que 

os participantes tenham a oportunidade de observar como os meios e os 

recursos podem ser trabalhados na modalidade a distância com flexibilidade.  

 

SISTEMA DE MEDIAÇÃO 

A comunicação dos alunos com os mediadores ocorrerá, preferencialmente, 

por Internet, telefone, fax, etc. Estão previstos encontros no ambiente virtual 

de aprendizagem ao longo do curso, como chats (momentos síncronos) e 

fóruns de discussão (momentos assíncronos), com o objetivo de estimular a 

formação de uma comunidade de aprendizagem a partir da interação e 

colaboração entre os alunos e os mediadores. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

O curso estará disponível no ambiente virtual de aprendizagem, no qual o aluno 

encontrará os materiais de estudo necessários ao seu aprendizado, os recursos e as 
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ferramentas para a realização das atividades e as orientações de cada etapa de estudo 

a ser cumprida. Também no ambiente poderá ser encontrado o Guia do Aluno, com 

informações detalhadas sobre as características de cada um de seus recursos, além de 

orientações gerais, que tem por objetivo auxiliar a compreensão da organização do 

curso. A elaboração e a produção do material didático e do Guia do Aluno são de 

responsabilidade da ENAMAT, como também a promoção do curso e seu 

acompanhamento e avaliação. 

 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

A avaliação será formativa.  Essa modalidade de avaliação observa os critérios de 

leitura do conteúdo da aula e de participação em debates e discussões que estimulam 

a produção e a aquisição de conhecimento de forma colaborativa.  

Será realizada a avaliação a cada aula virtual, quando serão verificadas as 

competências que os alunos estarão desenvolvendo, assim como o domínio do 

conteúdo, por meio da análise do resultado da interatividade do aluno nas atividades 

propostas, realizadas pela ferramenta Fórum, além de outras que possam ser 

sugeridas pelo professor no ambiente virtual de aprendizagem. Os participantes serão 

avaliados em relação à frequência, ao cumprimento do prazo e à qualidade e 

pertinência das intervenções.  

Para a avaliação final da participação do Aluno-Juiz no curso, a ENAMAT adota os 

conceitos SATISFATÓRIO e INSATISFATÓRIO. 

Não será possível o cancelamento da matrícula do aluno. No caso de desistência, será 

aplicado o conceito INSATISFATÓRIO. 


