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NOME DO CURSO 

 

Tutoria e Mediação no Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle 

PROFESSOR 
Prof. Dr. Athail Pulino Rangel  

OBJETIVOS  

1. Apresentar o Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle e algumas de suas 
principais ferramentas. 
2. Propiciar aos tutores, na posição de alunos, a experimentação no ambiente 
Moodle. 
3. Criar uma comunidade de aprendizagem que possibilite vivência da aprendizagem 
colaborativa on-line e melhor interação dos participantes para atuar na mediação e 
tutoria on-line. 

ESTRUTURA  

� Este curso é composto de duas etapas: 
      - um encontro presencial, a ser realizado em 26 de abril de 2012 em João Pessoa-PB  
      - cinco semanas de atividades on-line com, pelo menos, seis horas de dedicação 
semanal. 

QUEM PODE PARTICIPAR  
  
Tutores presenciais e a distância selecionados pelas Coordenações dos Cursos a 
distância oferecidos pela UFPB Virtual (Abrange todos os tutores que ainda não 
passaram pelo processo de capacitação). 
 
PERÍODO DE REALIZAÇÃO 

1. Encontro presencial: Dia 26 de abril de 2012 em João Pessoa(PB), de 8h às 12h e 
de 14h às 18h, no Laboratório I da UFPB Virtual. 
2. Atividades on-line: de 30 de abril a 26 de maio de 2012. 
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INSCRIÇÕES  
 

As inscrições serão feitas EXCLUSIVAMENTE on-line no sistema e-tutor no seguinte 

endereço: 

  http://etutor.virtual.ufpb.br   

OBS. Para fazer a inscrição dirija-se à coordenação do curso de Licenciatura da UFPB 

Virtual ao qual está vinculado e solicite o login e senha específicos do curso. 

 

NÚMERO DE PARTICIPANTES 
 
40 pessoas  
 
ATIVIDADES  

No encontro presencial, serão tratados os seguintes temas: 
a) apresentação da sala de aula on-line; 
b) o perfil de usuário Moodle; 
c) tutoria em ambientes online; 
d) o papel do moderador de comunidades de aprendizagem; 
e) rotinas de acesso e considerações sobre o trabalho do tutor. 
Durante as cinco semanas, no ambiente on-line, haverá estudos e atividades, a partir de 

textos apresentados e utilização de fóruns para debater os tópicos em estudo, bem 
como atividades avaliativas. 

AVALIAÇÃO  
 
O Curso terá oito atividades avaliativas, sendo uma referente ao encontro presencial 
e as demais relativas a atividades on-line, com um valor total de 90,0 pontos, 
exigindo-se, no mínimo, 70% (63,0 pontos) para aprovação e certificação pelo 
Programa de Capacitação da UFPB Virtual. 
 
Contatos 
etutor@virtual.ufpb.br 
Telefones: 3216 7257 UFPB Virtual ou 3216 7928 (Laboratório de Tutoria) 

 
 


