
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

Fomentar novas tecnologias educacionais e o advento das
plataformas de ensino a distância. 



 

CURSO EDUCAÇÃO HIBRIDA 

 

Objetivo: Proporcionar uma formação personalizada que integra as experiências online e 

presencial e nesse sentido apresenta estratégias, métodos e tecnologias para estimular o 

aprendizado.  

 

Conteúdo:  

 Organização pedagógica: instrumentalizando a educação híbrida na UFPR - O que é a 

educação híbrida (definição, características). Modelos de educação Híbrida. Papel do 

professor, papel do aluno nesta abordagem. 

 UFPR híbrida - Resoluções vigentes. Processo de implantação. Planejamento de 

disciplina (plano de ensino). 

 Estratégias, recursos e dispositivos para a consecução da educação híbrida - Recursos 

didáticos. 

 

Carga horária: 45 horas (semipresencial) 

 

Nº de Turmas: 02 (sendo 1 turma preferencialmente para docentes em estágio probatório) 

 

Nº de Vagas: 80 (40 vagas por turma). 

 

Data: Primeiro semestre de 2018 (1 turma) e Segundo semestre de 2018 (1 turma). 

 

Parceria: Coordenação de Integração de Políticas de Educação a Distância (CIPEAD) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CURSO PRÁTICAS EDUCACIONAIS ABERTAS 

 

Objetivo: Compreender, na perspectiva da educação aberta, o que são os recursos 

educacionais abertos, as licenças abertas e os cursos massivos abertos on line. 

 

Conteúdo:  

 PEA E REA - Práticas educacionais abertas: aspectos conceituais, características, 

histórico e legislação. Recursos educacionais abertos: aspectos conceituais, 

características, histórico e legislação. Programa paranaense de recursos educacionais 

abertos (REA-PR). 

 Avaliação de REA - Licenças abertas. Repositórios. Indicadores de qualidade de um 

REA. Metadados. 

 MOOCS - Mooc: aspectos conceituais e características. 

 PEA: reflexões finais - Revisão dos conteúdos anteriores. 

 

Carga horária: 45 horas 

 

Nº de Turmas: 02 (sendo 1 turma preferencialmente para docentes em estágio probatório) 

 

Nº de Vagas: 80 (40 vagas por turma). 

 

Data: Primeiro semestre de 2018 (1 turma) e Segundo semestre de 2018 (1 turma). 

 

Parceria: Coordenação de Integração de Políticas de Educação a Distância (CIPEAD) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CURSO TUTORIAL E MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA NA EaD 

 

Objetivo: Auxiliar no aprendizado, na identificação e na compreensão do papel do tutor 

como mediação pedagógica, imprescindíveis nos cursos na modalidade a distância ou na 

semipresencial. 

 

Conteúdo:  

 Moodle básico - Fórum geral. Fórum de discussão simples. Envio de arquivo. Avaliação 

por pares. 

 EAD: conceitos, princípios e dispositivos - Histórico da EaD. Características da EaD. 

Recursos tecnológicos. Atores da EaD. 

 Avaliação da aprendizagem na EAD - Avaliação na EaD. 

 

Carga horária: 45 horas 

 

Nº de Turmas: 02 (sendo 1 turma preferencialmente para docentes em estágio probatório) 

 

Nº de Vagas: 80 (40 vagas por turma). 

 

Data: Primeiro semestre de 2018 (1 turma) e Segundo semestre de 2018 (1 turma). 

 

Parceria: Coordenação de Integração de Políticas de Educação a Distância (CIPEAD). 

 

 

 

 

 

 

 


