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Aos Servidores (as) docentes e servidores (as) que atuam na área pedagógica ou de gestão correlata ao ensino do

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba

Assunto: Oferta do curso de Formação Inicial  de Professores  para a Educação a Dis tância Oferta do curso de Formação Inicial  de Professores  para a Educação a Dis tância .

Prezados (as) Senhores (as), 

A Pró-Reitoria de Ensino (PRE) e a Diretoria Geral de Gestão de Pessoas (DGEP), por meio da Diretoria de

Educação a Distância, anunciam a oferta do curso de Formação Inicial de Professores para a Educação a Distância

com carga horária total de 50 horas, dividido em dois módulos: (I) Fundamentos de Educação a Distância e (II)

Capacitação em Moodle. Este curso proporcionará aos servidores do Ins tuto Federal da Paraíba a u lização com

competência das principais funcionalidades do Ambiente de Apoio aos Cursos Presenciais (AVAPresencial), e de

outros ambientes baseados em Moodle(Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment), bem como o

conhecimento teórico que sustenta as ações pedagógicas na modalidade a distância (EaD),  tanto em cursos

presenciais que u lizam parte da carga horária em a vidade não presenciais, como em cursos na modalidade

EaD.

Nesse sen do, embora seja faculta va a par cipação na ação de capacitação, a par cipação de todos no

curso será de suma importância ao desempenho das a vidades voltadas para a área fim, razão pela qual a Pró-

Reitoria de Ensino e a Diretoria Geral de Gestão de Pessoas fomentam esta ação de capacitação para os

servidores docentes do Instituto Federal da Paraíba.

Considerando a caracterís ca da oferta e a pandemia provocada pela COVID-19 (novo coronavírus),

anunciada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o curso será ministrado totalmente a distância com

duração de 4 (quatro) semanas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) do IFPB.

A primeira turma será des nada aos docentes e a alguns servidores que atuam na área pedagógica ou de

gestão correlata ao ensino, a exemplo de chefes de unidades, diretores gerais e de ensino, coordenadores de

curso e coordenadores pedagógicos, conforme indicação da gestão do campus: o gestor do campus deverá

comunicar a diretoria de educação a distância, por meio de o cio, a relação dos técnicos a serem matriculados no

curso. A matrícula dos servidores técnicos administra vos que atuam na gestão do ensino será efe vada após o

envio de ofício pela gestão do campus à Diretoria de Educação a Distância.

            A capacitação dos servidores para o uso planejado, estratégico e ins tucional da modalidade a distância,

e de atividades não presenciais, é uma oportunidade de formação pedagógica neste cenário excepcional em que o

país e o mundo atravessam, além de preparar a ins tuição para um mundo pós-pandemia que demandará a

ampliação, e a diversificação, de outras abordagens pedagógicas e metodológicas em nossos cursos de Formação

Inicial e Continuada (FIC), Técnicos de Nível Médio, de Graduação e de Pós-Graduação.



            O Módulo de Fundamentos  da Educação a Dis tânciaFundamentos  da Educação a Dis tância  apresenta o histórico e a evolução da educação

a distância: visão no mundo e no Brasil. Comportamento do aluno de educação a distância. Ferramentas e

softwares utilizados no processo de ensino e aprendizagem baseado em educação a distância.      

Capacitação em MoodleCapacitação em Moodle  é um módulo de instrumentação para a u lização do ambiente AVAPresencial

do IFPB, versão Moodle 3.1,  sob a perspec va do Professor Formador: responsável pela organização da sala de

aula no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Neste módulo, os docentes aprendem a criar uma sala no

AVAPresencial, des nado ao apoio dos cursos presenciais, e a u lizar as principais ferramentas, a exemplo de

fórum, questionário e envio de arquivo.

Todos os docentes, efe vos e subs tutos, do IFPB que não estejam em licença ou afastamento estão

habilitados a realizar o curso. A plataforma estará liberada para realização do curso a par r de quarta-feira, 13 de

maio, até às 19 horas, com conclusão prevista para 10 de junho no Ambiente de Apoio aos Cursos Presencias

(AVAPresencial), endereço: https://presencial.ifpb.edu.br. Para acessar a plataforma o docente deverá u lizar as

credenciais utilizadas para conectar-se ao SUAP. 

A Pró-Reitoria evidencia que o curso é um ganho na formação da comunidade neste momento em que as

a vidades presenciais do IFPB estão suspensas. A matrícula dos docentes será até o dia 12 de maio, 23h:55min,

por meio do formulário: https://formulariosead.ifpb.edu.br/index.php/527533?lang=pt-BR .

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)

MARY ROBERTA MEIRA MARINHOMARY ROBERTA MEIRA MARINHO

Pró-Reitora de Ensino

(assinado eletronicamente)

DANIEL VITOR DE OLIVEIRA NUNESDANIEL VITOR DE OLIVEIRA NUNES

Diretor Geral de Gestão de Pessoas - substituto

(assinado eletronicamente)

FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE LIMAFRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE LIMA

Diretor de Educação a Distância
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