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Apresentação 
 

Caros Servidores da UFRRJ, 

 

Neste catálogo, apresentamos uma lista de instituições públicas e privadas que 

oferecem capacitações gratuitas e online sobre soluções remotas para processos 

educativos. As ações de desenvolvimento foram organizadas para auxiliarem os 

docentes na consecução dos Estudos Continuados Emergenciais (ECE) na UFRRJ. 

A elaboração desse material levou em consideração a necessidade de adoção de 

formatos de ensino alternativo, dado à essencialidade intrínseca do serviço que 

oferecemos à sociedade e o caráter emergencial das medidas educacionais que serão 

adotadas na nossa Universidade no curto prazo, em razão da pandemia COVID19. 

Por não estarem compreendidos aqui todos os treinamentos cruciais para o 

desenvolvimento do nosso quadro de pessoal, estamos envidando esforços para supri-

los em conformidade com a proposta de cronograma de ações para os Estudos 

Continuados Emergenciais  da Universidade. 

Esse momento, em especial, requer mais ainda o desenvolvimento de novas 

competências, cruciais para que possamos continuar atingindo os objetivos 

organizacionais e individuais. Estaremos aqui para auxiliá-los nesse processo de 

desenvolvimento, pois sabemos que com os nossos conhecimentos, habilidades, 

comprometimento e união sairemos dessa pandemia muito mais fortes. 

Em caso de dúvidas entre em contato conosco (codep@ufrrj.br). Será um prazer 

atendê-los. 

Realização: Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas 

 UFRRJ/PROGEP/DASDP/CODEP 

 Julho/2020 

  

 



 
 

 

3 

 

Sumário 
 

LISTA DE INSTITUIÇÕES................................................................................. 04  

CURSOS POR TEMÁTICA................................................................................. 05 

 

1. Ensinando Online....................................................................................... 05  

2. Ensino Híbrido .......................................................................................... 05  

3. Coordenando cursos e aulas....................................................................... 05 

4. Elaborando material para as aulas.............................................................. 06  

5. Mediação ................................................................................................... 06 

6. Metodologias ativas de aprendizagem ...................................................... 06  

7. Criando avaliações online.......................................................................... 08 

8. Tecnologias para a Educação online ......................................................... 08 

9. Moodle ...................................................................................................... 09 

10. Material complementar ............................................................................. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

4 

 

Lista de Instituições 
 

Preparamos uma lista de instituições que oferecem ótimas oportunidades de capacitação 

online e gratuita para aprimoramento e desenvolvimento de competências profissionais. 

Confira pelo link as ações de desenvolvimento que elas disponibilizam: 

 

Instituição Link de Acesso 

AVA Acadêmico / UFRB 
https://avaacademico.ufrb.edu.br// 

AVA MEC http://avamec.mec.gov.br/#/curso/listar 

Centro Paula Souza https://mooc.cps.sp.gov.br/ 

EdX https://www.edx.org/ 

Escola Nacional de Administração Pública-

ENAP 

https://enap.gov.br/pt/ 

Escola Virtual do Governo Federal-EVG https://www.escolavirtual.gov.br/ 

Escolas Conectadas https://www.escolasconectadas.org.br/cu

rsos/inscricoes-abertas 

Instituto Federal do Rio Grande do Sul 

(IFRS) 

https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.p

hp?categoryid=388 

Portal de Cursos Abertos – 

POCA/UFSCAR 

https://poca.ufscar.br/ 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

- UFRGS 

https://lumina.ufrgs.br/ 

Universidade Estadual Paulista - Unesp https://unespaberta.ead.unesp.br/index.ph

p/conteudo 

Universidade Estadual do Maranhão-UEMA https://eskadauema.com/ 

UFRRJ/CODEP http://institucional.ufrrj.br/codep/ 

Universidade Federal do Recôncavo da 

Bahia 

https://avaacademico.ufrb.edu.br// 

MultiRio http://www.multirio.rj.gov.br/ 

 

https://avaacademico.ufrb.edu.br/
http://avamec.mec.gov.br/#/curso/listar
https://mooc.cps.sp.gov.br/
https://www.edx.org/
https://enap.gov.br/pt/
https://www.escolavirtual.gov.br/
https://www.escolasconectadas.org.br/cursos/inscricoes-abertas
https://www.escolasconectadas.org.br/cursos/inscricoes-abertas
https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=388
https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=388
https://poca.ufscar.br/
https://lumina.ufrgs.br/
https://unespaberta.ead.unesp.br/index.php/conteudo
https://unespaberta.ead.unesp.br/index.php/conteudo
https://eskadauema.com/
http://institucional.ufrrj.br/codep/
https://avaacademico.ufrb.edu.br/
http://www.multirio.rj.gov.br/
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Cursos por temática 
 

1. Ensinando online 
 

Aprendendo a Lecionar Online (17h), UNSW Sydney / Coursera - 

https://www.coursera.org/  

 

Educação e Ciberespaço (1h), AVA MEC - http://avamec.mec.gov.br/#/curso/listar  

 

Educação a Distância (25h), Moodle / IFRS, - 

https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=38  

 

Teaching With Technology and Inquiry: An Open Course For Teachers (30h), 

University of Toronto / EdX - https://www.edx.org/ 

 

Tecnologías Web Emergentes para la Enseñanza Virtual (20h), Galileo Universidad / 

EdX - https://www.edx.org/ 

 

Aprendizaje y Enseñanza en la Era Digital (20h), Galileo Universidad / EdX - 

https://www.edx.org/ 

 

Introduction to Online and Blended Teaching (24h), University of Pennsylvania / EdX - 

https://www.edx.org/ 

 

2. Ensino Híbrido 
 

Ensino Híbrido na educação superior (2h), Portal de Cursos Abertos – POCA/UFSCAR 

- https://poca.ufscar.br/  

 

Ensino Híbrido: uma introdução ao tema (5h), Portal de Cursos Abertos – 

POCA/UFSCAR - https://poca.ufscar.br/  

https://www.coursera.org/
http://avamec.mec.gov.br/#/curso/listar
https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=38
https://www.edx.org/
https://www.edx.org/
https://www.edx.org/
https://www.edx.org/
https://poca.ufscar.br/
https://poca.ufscar.br/
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3. Coordenando Cursos e Aulas 
 

Noções Básicas para Coordenar Cursos On-line (20h), Escola Nacional de 

Administração Pública-ENAP - https://enap.gov.br/pt/  

 

Qualidade de Cursos em Educação a Distância (30h), Moodle / IFRS, *Inscrições até 

30/06/2020 - https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=38  

Formação de Conteudistas para Cursos Virtuais - Módulo 1 (5h), Escola Nacional de 

Administração Pública-ENAP - https://enap.gov.br/pt/  

4. Elaborando Material para as aulas 
 

A linguagem na Elaboração de Materiais para a Educação a Distância (30h), Cruzeiro 

do Sul Virtual  https://cursos.maisconteudoparavoce.com.br/  

 

Incorporar as TIC no planejamento didático (20h), *Turmas em 22 de junho a 20 de 

julho - https://www.escolasconectadas.org.br/cursos/inscricoes-abertas  

 

5. Mediação  
 

Mediação em EaD, Universidade Estadual do Maranhão-UEMA - 

https://eskadauema.com/  

 

Mediação em EaD (30h), Centro Paula Souza - https://mooc.cps.sp.gov.br/  

 

Estratégias de mediação em fóruns de discussão on-line (2h), Portal de Cursos Abertos 

– POCA/UFSCAR - https://poca.ufscar.br/  

 

6. Metodologias Ativas de Aprendizagem 
 

https://enap.gov.br/pt/
https://moodle.ifrs.edu.br/course/view.php?id=1957
https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=38
https://enap.gov.br/pt/
https://cursos.maisconteudoparavoce.com.br/
https://www.escolasconectadas.org.br/cursos/inscricoes-abertas
https://eskadauema.com/
https://mooc.cps.sp.gov.br/
https://poca.ufscar.br/


 
 

 

7 

 

Metodologias Ativas na Educação, Universidade Estadual do Maranhão-UEMA - 

https://eskadauema.com/    

 

Fundamentos e Metodologia da Educação Corporativa (40h), Escola Nacional de 

Administração Pública-ENAP - https://enap.gov.br/pt/ 

 

Personalização do Ensino a partir de Metodologias Ativas (40h), Moodle / IFRS - 

https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=38 

 

Abordagens Pedagógicas Modernas na Educação a Distância (20h), Moodle / IFRS - 

https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=38 

 

Didática no Ensino Superior (68h), AVA Acadêmico/UFRB – 

https://avaacademico.ufrb.edu.br// 

 

A importância da elaboração de objetivos educacionais no Ensino Superior (10h), Portal 

de Cursos Abertos – POCA/UFSCAR - https://poca.ufscar.br/ 

 

Gamificação para a Educação (15h), Portal de Cursos Abertos – POCA/UFSCAR - 

https://poca.ufscar.br/ 

 

Multimeios em Educação, Universidade Estadual do Maranhão-UEMA - 

https://eskadauema.com/    

 

Aprendizagem Significativa (30h), Moodle / IFRS - 

https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=38 

 

Formação de facilitadores de aprendizagem (40h), Escola Nacional de Administração 

Pública-ENAP - https://enap.gov.br/pt/ 

 

Claves para la innovación en la docencia universitaria, Universitat de Barcelona / 

Coursera - https://www.coursera.org/ 

https://eskadauema.com/
https://enap.gov.br/pt/
https://moodle.ifrs.edu.br/course/view.php?id=1953
https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=38
https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=38
https://avaacademico.ufrb.edu.br/
https://poca.ufscar.br/
https://poca.ufscar.br/
https://eskadauema.com/
https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=38
https://enap.gov.br/pt/
https://www.coursera.org/
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7. Criando avaliações online 
 

Processos avaliativos no ensino superior (8h), Portal de Cursos Abertos – 

POCA/UFSCAR - https://poca.ufscar.br/ 

 

Planejamento, Avaliação e Fundamentos da EaD (51h), AVA Acadêmico / UFRB - 

https://avaacademico.ufrb.edu.br//  

 

8. Tecnologias para a Educação Online 
 

Como Produzir Videoaula, Universidade Estadual do Maranhão-UEMA - 

https://eskadauema.com/    

Videoaulas sem complicação – MultiRio / REDETC 

Temos que dar aulas remotas... E agora? – Escola Virtual de Governo 

 

Como produzir vídeos com celulares e tablets, UFRGS - https://lumina.ufrgs.br/  

 

YouTube e suas potencialidades como ferramenta educacional (10h), Portal de Cursos 

Abertos – POCA/UFSCAR - https://poca.ufscar.br/ 

 

Desenvolvimento de apresentações com slides (5h), Portal de Cursos Abertos – 

POCA/UFSCAR - https://poca.ufscar.br/  

 

O uso de aplicativos como recurso pedagógico (10h), Portal de Cursos Abertos – 

POCA/UFSCAR - https://poca.ufscar.br/ 

 

O Uso de Aplicativos Web na Construção de Materiais Educacionais (20h), Moodle / 

IFRS - https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=38 

 

https://poca.ufscar.br/
https://avaacademico.ufrb.edu.br/
https://eskadauema.com/
https://lumina.ufrgs.br/
https://poca.ufscar.br/
https://poca.ufscar.br/
https://poca.ufscar.br/
https://moodle.ifrs.edu.br/course/view.php?id=1959
https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=38
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Criação de Videoaulas (40h), Moodle / IFRS  - 

https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=38 

 

Repositórios de Materiais Didáticos Digitais e Direitos de Uso (20h), Moodle / IFRS - 

https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=38  

Google Classroom - Gerencie remotamente sua sala de aula, Udemy - 

https://www.udemy.com/ 

Curso de Google Classroom (Sala de Aula), Udemy - https://www.udemy.com/ 

Aulas On-line com o ZOOM, Udemy - https://www.udemy.com/ 

 

9. Moodle 
 

Gamificação no Moodle (30h), Moodle / IFRS - 

https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=38 

 

Moodle Básico para Professores (20h), Moodle / IFRS  - 

https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=38 

 

Moodle em Ação: Atividades e Recursos, UFRGS - https://lumina.ufrgs.br/   

 

Moodle em Ação: Configurações, UFRGS - https://lumina.ufrgs.br/   

 

Questionários Moodle, UFRGS - https://lumina.ufrgs.br/   

 

Moodle para Professores e Tutores EaD (34h), AVA Acadêmico / UFRB - 

https://avaacademico.ufrb.edu.br// 

 

Ambiente Virtual Aprendizagem Moodle (0h), Unesp - 

https://unespaberta.ead.unesp.br/index.php/conteudo 

https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=38
https://moodle.ifrs.edu.br/course/view.php?id=1957
https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=38
https://www.udemy.com/
https://www.udemy.com/
https://www.udemy.com/
https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=38
https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=38
https://lumina.ufrgs.br/
https://lumina.ufrgs.br/
https://lumina.ufrgs.br/
https://avaacademico.ufrb.edu.br/
https://unespaberta.ead.unesp.br/index.php/conteudo
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10. Material complementar  
 

Edmodo: Uma rede social educacional - 

https://www.researchgate.net/publication/283506024_EDMODO_UMA_REDE_SOCI

AL_EDUCACIONAL  

 

Trilha de Aprendizado: 3 melhores ferramentas: vídeo - transmita suas aulas a distância 

sem estresse, 3 melhores ferramentas: arquivos - torne o acesso aos conteúdos mais 

prático e rápido, 3 melhores ferramentas: comunicação - torne sua aula mais interativa - 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLayXRdCeu12XCSvJpSJBy0-fzP9g533pc  

 

Covid-19: Princípios educacionais por trás das tecnologias: como tornar a aprendizagem 

significativa?, Covid-19: uma nova era no ensino público?, Tecnologia para promover 

uma educação sem distância - 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLayXRdCeu12X_PPhFjfL6BkKGf_gYFgZE  

 

Materiais sobre Nearpod (solução integrada para avaliação, apresentação e colaboração) 

- http://aulaincrivel.com/nearpod/ e 

https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/22246?mode=full 

 

Guia rápido oficial do Moodle (em inglês): 

https://docs.moodle.org/38/en/Teacher_quick_guide 

 

Tutorial do Prezi Next em vídeo, do canal Professor Valdinei. Lista de vídeos: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLuSN25guLwUdxsBDsniwhFU1GL35_-Vhb 

 

Manual do Prezi elaborado pela UFPR, em PDF: 

http://www.medtrab.ufpr.br/arquivos2016/metodologia/Manual%20Prezi.pdf 

 

Manual do usuário OpenBoard (em inglês): 

https://openboard.ch/download/Tutoriel_OpenBoard_1.5EN.pdf 

https://www.researchgate.net/publication/283506024_EDMODO_UMA_REDE_SOCIAL_EDUCACIONAL
https://www.researchgate.net/publication/283506024_EDMODO_UMA_REDE_SOCIAL_EDUCACIONAL
https://www.youtube.com/playlist?list=PLayXRdCeu12XCSvJpSJBy0-fzP9g533pc
https://www.youtube.com/playlist?list=PLayXRdCeu12X_PPhFjfL6BkKGf_gYFgZE
http://aulaincrivel.com/nearpod/
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/22246?mode=full
https://docs.moodle.org/38/en/Teacher_quick_guide
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuSN25guLwUdxsBDsniwhFU1GL35_-Vhb
http://www.medtrab.ufpr.br/arquivos2016/metodologia/Manual%20Prezi.pdf
https://openboard.ch/download/Tutoriel_OpenBoard_1.5EN.pdf
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Tutoriais em vídeo do canal UKRocketry (em inglês): 

https://www.youtube.com/watch?v=VDKKdwlnn4U (ferramentas básicas) 

https://www.youtube.com/watch?v=G8WKxCiXahY (avançado) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VDKKdwlnn4U
https://www.youtube.com/watch?v=G8WKxCiXahY
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