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Este tópico introdutório trata dos assuntos: 

1.  Boas-vindas; 

2. Informações, formas de apresentação e 

ressalvas iniciais; 

3. A estrutura do curso; 

4. A estruturação dos objetos de aprendizagem; 

5. A estruturação do texto de apoio; 

6. A iconografia utilizada. 

7. Despedida 
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Ao encerrar a participação neste tópico o aluno irá 

adquirir: 

 Conhecimento sobre a proposta do curso; 

 Como desenvolver as atividades 

apresentadas; 

 Conhecimento e compreensão sobre o uso da 

iconografia; 

 A metodologia utilizada para oferta de cursos 

na modalidade em ambientes enriquecidos 

com a tecnologia, independente da sua forma 

de oferta, mais especificamente voltada para 

cursos semipresenciais ou não presenciais, o 

que não invalida a utilização do mesmo 

material em ambientes tradicionais e para 

desenvolvimento off-line. 
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Olá 

 

Seja bem-vindo ao curso de pós-graduação que irá 

possibilitar ao professor, uma atuação mais 

confortável em ambientes enriquecidos com a 

tecnologia. Confira nos mapas mentais seguintes, 

considerados como rotas de aprendizagem, a 

estruturação do curso proposto. 
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INFORMAÇÃO IMPORTANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este material atende as recomendações para que 

todas as versões de materiais didáticos que sejam 

apresentados em diferentes meios, apresentem a 

mesma aparência. 

 

Esta é uma exigência colocada pelo MEC de forma a 

garantir que todas as versões de um mesmo material 

em diferentes mídias tenham a mesma aparência. 

Proposta voltada especificamente devido ao uso de 

arquivos epub nos materiais didáticos públicos. 
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FORMAS DE APRESENTAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

Este material poderá ser acessado como um texto 

digital ou impresso. 

 

Em sua distribuição ele utiliza diversos e diferentes 

formatos de arquivo:  

 

 Arquivos PDF 

 Formato flip-page 

 E-books no formato epub, mobi e; 

 Outros formatos. 
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RESSALVA 

 

 

A ressalva é que todos desvios colocados em links e 

na iconografia, somente podem ser acessados nas 

versões digitais.  

 

Os links para localidades internas ou externas são 

destacados com o texto em negrito em cor 

vermelha e atuam como glossário, diálogo, ou 

solicitação de alguma atividade em destaque. 

 

Esta forma de apresentação traz a proposta de 

produção de um material interativo e que atue de 

forma ativa, prendendo o interesse do aluno em sua 

leitura. 
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Todo este conteúdo poderá ser acessado com o uso 

de login e senha no ambiente virtual de 

aprendizagem (AVA), no qual o curso será 

desenvolvido na modalidade e-learning (ver seta 

assinalando o local para entrada da senha). 

 

Figura 1 - Entrada no AVA 
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Neste ambiente é possível acessar diversos cursos 

de curta duração ofertados como educação aberta 

(MOOCS) ou de longa duração como este que o 

leitor tem em mãos neste momento. 

OFERTA SEM CUSTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este curso em particular pode ser efetivado sem 

custo, caso em que é desenvolvido sem atendimento 

tutorial e concessão de diploma.  
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Basta enviar as atividades e surveys com 

autorização da publicação para, ao final do curso, 

para receber certificado de participação. 

 

 

 

 

 

 

 

Esta é uma modalidade em fase de crescimento. 

Grandes instituições de ensino em nível 

internacional estão atuando desta forma. 

  

É uma forma que atende ideais de muitas pessoas 

que enxergam na educação aberta a melhor forma 

de democratização do acesso ao ensino. 

 

No momento em que as pessoas adquirirem uma 

cultura voltada para a aprendizagem independente, 
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desenvolvida nos ambientes virtuais, com o apoio 

das redes sociais, esta modalidade poderá vir a se 

tornar a forma de educação em um futuro não muito 

distante. 

 

OFERTA COM CUSTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No caso em que o aluno deseje atendimento tutorial 

e diploma, deve acertar com o professor e com a IES 
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que está patrocinando o curso, os valores ajustados. 

Certamente inferiores aos praticados pelo mercado. 

 

 

Veja na sequência os mapas mentais que explicam 

o conteúdo do curso.  

 

Lembre-se que links e iconografia somente estarão 

ativos no ambiente virtual, sem importar se estão em 

arquivos ou em páginas web.  

 

Caso o aluno deseje, poderá comprar todo o curso 

em DVD e desenvolver o conteúdo de forma off-line.  

 

Desta forma ele poderá acessar o curso diversas 

vezes e iterar as atividades até considerar o 

conteúdo como aprendido.  

 

Mesmo nesta modalidade o aluno pode acessar o 

tutor para atendimento on-line ou off-line. Isto 
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garante ao aluno a possibilidade de maior 

portabilidade ao curso. Tudo o que está sendo 

apresentado tem o mesmo conteúdo. 

 

A ESTRUTURA DO CURSO 

 

 

Figura 2 - estrutura do curso docência digital 

 

O mapa apresentado indica que o curso é oferecido 

em dez diferentes módulos.  
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Cada módulo tem 6 disciplinas e cada disciplina 

compromete 6 horas de participação do aluno. Isto 

completa as 360 horas necessárias para certificação 

como especialização. 

Na versão on-line, clique sobre cada bloco para 

obter maiores informações sobre o conteúdo de 

cada um ou continue a leitura para ver os mapas de 

cada módulo. Siga o detalhamento nas figuras 

seguintes. 

 

 

Figura 3 - módulo 01 - Ensino e aprendizagem na 

sociedade contemporânea. 
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Figura 4 módulo 02 - perspectivas para o ensino e 

aprendizagem 

 

 

Figura 5 - módulo 03 diferentes formas de aprender 
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Figura 6 - Módulo 04 diferentes formas de 

aprendizagem 

 

 

Figura 7 - Módulo 05 - ambientes de ensino e 

aprendizagem 
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Figura 8 - Módulo 06 - metodologias inovadoras 
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Figura 9 - Módulo 07 Tecnologia Educacional 

 

 

 

Figura 10 - Módulo 08 teorias de aprendizagem 
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Figura 11 - Módulo 09 paradigmas da docência 

digital 

 

 

 

Figura 12 - Módulo 10 conhecimentos 

complementares 
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ESTRUTURAÇÃO DOS OBJETOS DE 

APRENDIZAGEM 

 

Os objetos de aprendizagem foram projetados de 

acordo com uma norma válida para todos os cursos, 

inicialmente com número fixo de características e 

sem armazenamento físico em um ROA (que irá 

acontecer após o seu desenvolvimento). Cada um 

apresenta 10 características. 
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13 Objetos de aprendizagem para este curso 

 

Cada módulo gera um livro que contém orientações 

e metadados sobre as tarefas, conforme elas foram 

desenhadas no projeto instrucional do curso. 
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TEXTO 

 

 

Cada tópico tem seu texto particular, divididos em 

capítulos, com estruturação própria. 

 

Ela será discutida imediatamente após a 

amostragem das demais características de um 

objeto de aprendizagem em uma visão particular e 

diferenciada das demais características, mais 

simples na explanação de seu significado. 
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ÁUDIO 

 

 

Arquivos de pequena duração que podem ser 

reprodução pura e simples do vídeo ou conter 

alguma orientação, quando esparsos no interior do 

texto. 

 

Em diversos pontos do curso pequenas locuções 

podem ser colocadas diretamente no AVA, de forma 

a completar este material previamente desenvolvido. 
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VÍDEO 

 

 

Arquivos de pequena duração com a presença do 

professor titular, que para este curso também ocupa 

o cargo de tutor, quando esta atividade for solicitada. 

Eles podem reproduzir o texto, tecer comentários 

sobre o mesmo, ou simplesmente representar um 

diálogo com o aluno quando esparsos no texto. 

 

Em diversos pontos do curso pequenas locuções 

podem ser colocadas diretamente no AVA, de forma 

a completar este material previamente desenvolvido. 
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ANIMAÇÃO 

 

 

 

Alguma animação que pode trazer maior significação 

para o conteúdo. Pode ser uma imagem 3D ou uma 

animação propriamente dita.  

 

Em diversos pontos do curso pequenas locuções 

podem ser colocadas diretamente no AVA, de forma 

a completar este material previamente desenvolvido. 
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JOGOS 

 

 

 

Pequenos jogos chamados a título de permitir um 

descanso ao aluno em atividades de navegação, 

enquanto aguarda alguma atividade ser encerrada. 

 

Eles poderão ser utilizados como participantes do 

processo de avaliação. Neste caso os alunos serão 

previamente avisados. 
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ATIVIDADES INDEPENDENTES 

 

 

 

São atividades que tem origem no projeto 

instrucional de curso e que o aluno deve 

desenvolver e enviar para o professor titular.  

 

Baseado nestas atividades será conferido certificado 

de participação (quando de oferta gratuita) ou 

diploma (no caso de cursos pagos). 
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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS ON-LINE 

 

 

 

São as atividades que o aluno desenvolve no 

ambiente virtual.  

 

Podem ser um chat (atividade síncrona), 

participação em uma proposta de rádio web com 

acompanhamento de chat, um fórum ou uma survey 

que deve responder, como forma de avaliação em 

diversos pontos no transcorrer do curso. 
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QUIZZES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pequenos testes desenvolvidos durante a evolução 

do curso, em pontos previamente estabelecidos. 

 

Há casos em que podem ser montados de forma 

dinâmica, situação em que são apresentados 

diretamente no AVA. 
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AVALIAÇÃO FORMATIVA 

 

 

 

As questões de revisão propostas ao final de um 

tópico, que podem ser reiteradas pelo aluno. 

 

Esta é uma atividade obrigatória. O aluno tem três 

oportunidades para entrega do resultado (enviado 

por e-mail). As duas primeiras são objetivas e a 

terceira é baseada em questões dissertativas. 
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AVALIAÇÃO SOMATIVA 

 

 

 

 

A entrega da solução do problema proposto como 

forma de avaliação do desempenho do aluno. 

 

Ele poderá ser desenvolvido de forma solitária ou 

em grupos, no caso de formação de turmas 

fechadas. 
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A ESTRUTURAÇÃO DO TEXTO DE APOIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme assinalado anteriormente, neste ponto 

será apresentada ao aluno o mapa mental relativo à 

estruturação do texto de apoio. 

 

  

Figura 14 estrutura para cada capítulo 
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A presença destes elementos tem como objetivo 

tornar o texto interessante de forma a atender às 

necessidades de produção de um material dialógico 

que mantenha constante a atenção do aluno. 

Os textos de um tópico são divididos em capítulos e 

cada capítulo tem uma estruturação de acordo com 

o mapa mental da figura 14. 

 

É com base no texto de apoio que as atividades 

previstas no projeto instrucional do curso são 

apresentadas.  

 

Veja na descrição seguinte as características de 

cada componente deste material de acordo com o 

mapa apresentado. 

 

Lembre-se que no AVA a flexibilidade pode alterar a 

ordem de apresentação, a troca de atividades ou a 

inserção de outras atividades, de forma a permitir a 

personalização do ambiente de aprendizagem. 
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CONTEÚDO 

 

 

 

Relação simplificada dos capítulos do texto base 

para este tópico em particular.  

 

Pode ser efetuada uma simples citação ao nome do 

texto e também que ele seja acompanhado por uma 

breve descrição para facilitar a compreensão. 
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O QUE O ALUNO IRÁ APRENDER 

 

 

 

Apresentação resumida das competências e 

habilidades que se espera o aluno venha a adquirir 

se tiver um aproveitamento conforme o esperado. 

 

Ele depende diretamente do comprometimento e 

desempenho, necessário em cursos com imersão 

total do aluno no ambiente virtual e desenvolvimento 

da aprendizagem independente. 
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TEXTO PLANO 

 

 

 

Apresentação do referencial teórico no qual 

determinado objeto de estudo está apoiado.  

 

Forma dissertativa de assinalar o conteúdo 

necessário para que as competências e habilidades 

elencadas no início do material sejam adquiridas 

pelo aluno. 
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ATIVIDADES INCLUSAS NO TEXTO 

 

 

 

Durante a leitura do texto, o leitor irá encontrar 

atividades que podem ser: diálogos; solicitação de 

pesquisas; reflexões; montagem de sinopses ou 

pequenos artigos de opinião e situações 

problemas colocados como estudo de caso.  
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O leitor deve criar um diário de bordo para nele 

registrar todas estas atividades.  

 

Elas não são obrigatórias para o leitor comum.  

 

Mas ele quiser aprofundar os conhecimentos é 

recomendável que desenvolva cada uma delas.  
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SÍNTESE 

 

 

 

Revisão do que foi estudado com assinalamento, se 

necessário for e com destaque, do que foi 

apresentado no texto entregue ao aluno. 

 

Indica o que foi visto durante o processo em vias de 

encerramento, imediatamente após a leitura do texto 

em epígrafe. 
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GLOSSÁRIO 

 

 

 

Durante a apresentação do texto, as palavras que 

carregam significado, são parte integrante do jargão 

de áreas específicas ou pouco utilizadas, serão 

marcadas.  

 

Ao final do capítulo elas serão definidas, para evitar 

a interrupção do fluxo da leitura. 
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SAIBA MAIS 

 

 

 

Tabela na qual são inseridos temas de destaque que 

foram tratados durante o texto. 

 

Sobre eles o aluno pode desenvolver, leituras 

complementares isoladas ou associadas a um artigo 

de opinião (pelo menos uma por capítulo) de modo a 

aumentar o seu conhecimento periférico sobre o 

tema em estudo. 
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QUESTÕES DE REVISÃO 

 

 

 

As questões de revisão são colocadas de forma 

dissertativa.  

 

Elas têm a finalidade de observar em que nível o 

aluno adquiriu o conhecimento necessário. 
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A entrega e correção na apresentação do estudo 

solicitado é utilizado como parte para 

reconhecimento social do aluno. 

 

Em termos de motivação intrínseca o aluno poderá, 

no caso de sucesso, saborear o conhecimento 

adquirido.  

 

A proposta utiliza a taxonomia de Bloom, utilizando 

verbos que incentivam o pensamento crítico. 
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ESTUDO DE CASO 

 

 

 

Proposta que leva em consideração a proposta do 

“aprender fazendo”, tida como a que permite uma 

maior fixação dos conteúdos e verificação do que 

realmente o aluno aprendeu. 

 

É proposta um problema aproximado ao que o aluno 

irá vivenciar na sua vida profissional e que ele 

aprende a solucionar de forma independente, se 

tornando um profissional desejado pelo mercado. 
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SOBRE A ICONOGRAFIA UTILIZADA NOS 

MATERIAIS 

 

 

 

 

O material utiliza uma iconografia. Ela foi 

desenvolvida para que fosse possível inserir no texto 

atividades e os elementos multimídia inseridos no 

decorrer da evolução dos trabalhos.  

 

Eles podem aparecer de forma isolada, esparsas no 

texto ou no início de cada capítulo reunidos como 

uma barra de menu. 
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Há duas situações quando eles surgem agrupados.  

 

Um ícone específico pode estar em seu estado 

normal, quando ele não está sombreado.  

 

Se surge sombreado, com menor ênfase em sua cor 

normal, significa que ele não está ativo no contexto 

onde está colocado.  

 

     

 

Sua situação normal está representada no lado 

esquerdo e sua situação de não operacionalidade no 

lado direito.  

 

Veja nas páginas seguintes a aparência e significado 

de cada um deles. 
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Em uma primeira visão, que poderá ser atualizada 

se algum novo ícone for inserido na estrutura, caso 

no qual este material será atualizado e estará 

disponível no AVA, o sistema trabalha com 30 

ícones. 

 

Veja na tabela seguinte, a inserção de cada ícone 

com um breve comentário. É importante lembrar a 

ressalva inicial. 

 

Os ícones estão apresentados na ordem alfabética 

de seus nomes.  

 

Eles podem aparecer de forma isolada ou unidos em 

uma barra de menu, formada somente por ícones. 

 

Ao serem acionados (via um clique sobre a figura) 

eles respondem ao usuário com alguma ação, 

tomada de forma imediata. 
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Ícone Significado 

 

Desvio para o ambiente virtual se 

o acesso ao material é externo. 

 

Ao ser acionado chama uma 

animação relacionada ao contexto. 

 

Ao ser acionado chama um E-

book relacionado ao contexto. 

 

Ao ser acionado chama um 

arquivo transformado no formato 

flip-page relacionado com o 

contexto. 
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Ao ser acionado chama um 

arquivo no formato PDF 

relacionado com o contexto. 

 

Ao ser acionado chama um artigo 

já desenvolvido relativo ao 

contexto, desenvolvido pelo autor 

ou por outro pesquisador. 

 

Quando acionado apresenta 

dados sobre atividade 

independente relativa ao contexto. 

 

Quando acionado indica a 

atividade on-line e traz metadados 

sobre a mesma. 

 

Quando acionado chama um 

áudio relacionado com o contexto. 
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Quando acionado mostra um 

processo de avaliação formativa a 

desenvolver e enviar para o autor. 

 

Quando acionado mostra um 

processo de avaliação somativa a 

desenvolver e enviar para o 

endereço oferecido o autor. 

 

Quando acionado apresenta texto 

que apresenta o que o aluno irá 

aprender ao final dos estudos de 

algum tópico específico. 

 

Quando acionado apresenta qual 

o conteúdo de um tópico 

específico e apresenta os 

capítulos do texto subsequente. 

 

Quando acionado mostra um texto 

que o autor tem interesse em 

apresentar ao aluno com 

destaque. 
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Quando acionado mostra qual o 

estudo de caso relacionado com o 

contexto. 

 

Quando acionado permite o envio 

de e-mails diretamente para o 

autor. 

 

Quando acionado indica um 

arquivo que contém as palavras 

referentes ao glossário de algum 

tópico. 

 

Quando acionado descreve e 

permite acesso a algum jogo 

educativo ou apenas de lazer. 

 

Quando acionado indica texto de 

leitura em bibliografia ou texto 

acessado diretamente na internet. 
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Quando acionado mostra o mapa 

mental de alguma atividade 

relacionada ao contexto. 

 

Quando acionado mostra a 

configuração do objeto de 

aprendizagem relacionado ao 

contexto. 

 

Quando acionado indica uma 

pesquisa que o leitor deve 

desenvolver e enviar para o autor. 

 

Quando acionado mostra as 

questões de revisão, 

desenvolvidas de forma descritiva. 

 

Quando acionado traz um 

pequeno teste relacionado com o 

contexto. 
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Quando acionado atividade a ser 

desenvolvida e enviada para o 

autor. 

 

Quando acionado indica a tarefa 

de resumo de texto, a ser enviado 

para o autor. 

 

Quando acionado apresenta uma 

síntese de algum tópico em 

particular. 

 

Quando acionado apresenta 

situação problema relacionada 

com o texto a ser resolvida. 
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Quando acionado chama um texto 

plano de interesse no contexto. 

 

Quando acionado chama um 

vídeo de pequena duração 

relacionado com o contexto. 

 

Sempre que algum novo ícone for inserido, a 

documentação será alterada e a correção estará 

disponível no ambiente on-line. 
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À GUISA DE DESPEDIDA 

 

 

Bom estudo a todos é o que lhes deseja o autor que 

poderá ser contatado para esclarecimento de 

dúvidas ou pedido de suporte em  

antsmun@outlook.com 

O site de apoio a este material, onde poderão ser 

colocados recursos complementares a esta pesquisa 

está no domínio 

www.tecnologiaeducacional.net. (Ainda em 

construção) 

mailto:antsmun@outlook.com
http://www.tecnologiaeducacional.net/
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Os cursos existentes e colocados como disponíveis 

pelo autor estão no domínio: 

www.antoniosmunhoz.com.br/mo  

É importante ressaltar que o estudo para montagem 

deste material foi desenvolvido tendo como sujeitos 

da pesquisa professores em processo de formação 

permanente e continuada e que necessitam de 

qualificação no ambiente enriquecido com tecnologia 

para que possam desempenhar suas tarefas de 

modo agradável, sem que sobrecarga emocional ou 

cognitiva atrapalhem sua proposta pessoal. 

  

Boa leitura e bons estudos. 

  

http://www.antoniosmunhoz.com.br/mo
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Este módulo tratou, na forma de uma apresentação 

sucinta, os principais componentes da metodologia a 

ser utilizada neste material, válida para todos os 

demais cursos desenvolvidos no ambiente. Ainda 

não foi aplicada a solicitação de atividades, devido 

ao carácter informacional do material. 

 

O glossário de termos complexos sempre é 

apresentado ao final de cada tópico, mas apenas na 

versão impressa. Na versão digital os termos do 

glossário são acessados on-line, ao mesmo tempo 

em que o aluno faz sua leitura. 
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O APRENDER FAZENDO 

Quando um professor trabalha em atividades de 
ensino, a transmissão de conteúdos acontece de 
forma teórica. Uma das estratégias pedagógicas 
mais eficientes é fazer com que o aluno que trabalha 
em atividades de aprendizagem, não apenas registre 
estes conteúdos, apenas como um receptor de 
conhecimentos acabados, mas os aplique assim que 
termina o estudo dos conteúdos teóricos. Desta 
forma, no desenvolvimento do projeto instrucional de 
um curso, atividades de aplicação da teoria na 
prática, através de experimentações reais ou na 
forma de simulação, são colocadas como a forma 
mais eficaz de fixação de conteúdo e aquisição de 
novos conhecimentos. 
 
A APRENDIZAGEM INDEPENDENTE 
A opção que fazem os alunos em efetivar a sua 
formação em ambientes enriquecidos com a 
tecnologia, semipresenciais ou não presenciais, 
exige como uma das primeiras contrapartidas: a 
dedicação e participação ativa. A ausência de 
encontros presenciais, ou sua ocorrência em uma 
carga horária parcial leva este aluno a uma proposta 
pedagógica proposta, mas cuja efetivação não 
depende do orientador, mas sim de uma decisão 
pessoal, procurar uma autonomia progressiva em 
relação ao atendimento do professor orientador. 
Assim está caracterizada a aprendizagem 
independente cuja evolução e perspectiva é atingir a 
independência total. 
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ARQUIVOS PDF 
O formato Portable Document File, criado 
inicialmente pela fabricante Adobe como formato de 
arquivo utilizado para representar documentos de 
maneira independente do aplicativo, hardware, e 
sistema operacional usados para criá-lo. Na 
atualidade diversos outros fabricantes trabalham 
com este tipo de arquivo, colocado de forma digital 
nos ambientes virtuais de aprendizagem. 
 
ARTIGOS DE OPINIÃO 
São assim considerados os textos nos quais o autor 
expõe o posicionamento que adota em relação a 
algum tema, que está na dependência de sua 
cultura, conhecimento e nível cognitivo.  É um texto 
dissertativo, geralmente de pequeno volume. As 
ideias colocadas são de total responsabilidade de 
quem o produz. É um dos poucos momentos que no 
método científico, o pesquisador pode adotar um 
posicionamento pessoal, sustentado com 
argumentos sólidos, mas não necessariamente 
apoiado em referencial teórico. O cuidado com a 
veracidade e significância do assunto também é de 
responsabilidade do autor. 
 
DIÁLOGO          
Equivale a uma “troca de ideias”, um momento de 
relaxamento na leitura de um texto no qual o autor 
aproveita para destacar a importância do assunto 
que está sendo tratado. Sua presença em qualquer 
tipo de texto (impresso ou digital) enriquece o 
conteúdo da leitura. 
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DIÁRIO DE BORDO 
Uma outra estratégia utilizada como forma de 
permitir que o próprio aluno analise, em pontos 
adiantados, como foi o desenvolvimento dos seus 
estudos. A recomendação é que todas as 
ocorrências que aconteçam durante o 
desenvolvimento de todas as atividades sejam 
registradas. A partir dele o aluno pode desenvolver a 
capacidade de registrar a forma como aprende, uma 
das importantes descobertas utilizadas para 
aquisição de novos conhecimentos. 
 
EBOOKS NO FORMATO EPUB E OUTROS 
Entre diversas tentativas de desenvolvimento de 
aplicativos que tornem os textos fluídos, o de maior 
destaque é o modelo Epub, que deve ser adotado 
pelo MEC como forma de desenvolvimento de textos 
para as o setor público e que deve, como 
consequência ser adotado pelo setor privado. Ele é 
projetado para conteúdo fluido. A tela de texto onde 
é lido pode ser otimizada, ter tamanho alterado, 
formato de apresentação posicionado na horizontal 
ou vertical, mantendo a política de acessos externos, 
tal qual é possível no formato PDF. É o modelo 
adotado para distribuição e venda de livros digitais.  
 
ESTUDO DE CASO  
Outra estratégia pedagógica, esta derivada da 
aplicação do método científico, que regula as formas 
de desenvolvimento e apresentação de textos 
científicos. Ele consiste de um método qualitativo 
efetivado para responder a questionamentos sobre 
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temas nos quais o orientador tem interesse que o 
aluno aprofunde o conhecimento. É bem aceito pelo 
aluno se baseado em uma escolha própria.   
 
FORMAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA 
A rapidez da evolução tecnológica na sociedade 
contemporânea faz com que os conhecimentos 
adquiridos no processo de educação formal não 
mais sejam suficientes, de forma a garantir o 
“emprego para toda a vida”. Isto traz presente a 
necessidade de expansão desta formação inicial, a 
ser completada com novas competências e 
habilidades. O processo de qualificação e aquisição 
de novos conhecimentos de forma ativa e 
geralmente desenvolvida em serviço, recebe o nome 
de formação permanente e continuada, educação 
para toda a vida e outros com o mesmo significado.   
 
FORMATO FLIP-PAGE 
Formato de arquivo obtido de arquivos 
desenvolvidos no formato PDF e que a partir de 
aplicativos, tem suas páginas convertidas para um 
formato flash ou HTML5, permitindo a sensação que 
o usuário está “folheando” um livro no formato 
tradicional. Ele ainda não está totalmente aceito 
devido à falta de costume para leitura de textos 
digitais pelas pessoas de mais idade. Mas aos 
poucos, com o aumento de jovens na grande rede o 
formato é bem aceito. 
 
GLOSSÁRIO 
Dicionário de palavras de sentido obscuro, pouco 
conhecidas do leitor, que são assinaladas durante a 
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leitura do texto, de modo que o usuário possa buscar 
seu significado, como forma de aumentar a 
qualidade da leitura que está sendo desenvolvida. 
 
ICONOGRAFIA 
Estudo da representação visual de símbolos e 
imagens que formam um repertório utilizado por 
escritores ou projetistas para representação de 
metáforas ou como links para desvio. Neste material 
eles são utilizados em ambas perspectivas.   
 
JARGÃO 
Uso de palavras características de mau uso da 
linguagem ou comumente utilizadas em áreas 
específicas. Neste texto elas são assinaladas e 
fazem parte integrante do glossário, para que o leitor 
possa ter seu significado em mãos. 
 
OBJETOS DE APRENDIZAGEM 
De acordo com o LOM – Learning Objects Metadada 
eles podem ser definidos como "qualquer entidade, 
digital ou não digital, que possa ser utilizada, 
reutilizada ou referenciada durante o aprendizado 
suportado por tecnologias". São obtidos a partir do 
fracionamento sucessivo de uma ideia complexa 
(uma disciplina) até atingir um ponto atômico, no 
qual ainda representa um conhecimento, 
autocontido. O retorno pelo caminho de vinda 
permite que o aluno aprenda do mais simples ao 
mais complexo e consiga assim efetivar a 
reconstrução do conhecimento. 
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PENSAMENTO CRÍTICO 
Este tema representa o objetivo colocado nas 
atividades sugeridas por um projeto instrucional. É 
uma das principais preocupações, devido ao perfil 
assistencialista da educação em nosso país, que 
não privilegia uma aprendizagem na qual tal nível de 
qualidade seja desenvolvido. Ela tem como 
significado a efetivação de um julgamento 
intencional, propositado e reflexivo sobre um objeto 
de estudo. Ele representa a cultura, formação e nível 
cognitivo de quem aprende. Seu desenvolvimento 
efetivo e continuado facilita ao aluno a aquisição da 
capacidade de argumentação e solução de 
problemas, qualidades desejáveis pelo mercado de 
trabalho. 
 
PESQUISAS 
Atividade antigamente desenvolvida somente em 
livros, jornais e revistas impressos em bibliotecas e 
que, nos dias atuais, recebe grande impulso devido 
aos mecanismos de busca e ao elevado volume de 
informações digitalizadas, praticamente todo o 
conhecimento humano. Saber desenvolver 
pesquisas pode dar ao sujeito um grande diferencial 
competitivo, não somente na academia, mas 
também no mercado corporativo. 
 
PROJETO INSTRUCIONAL 
Este é um dos pontos de estudo desenvolvido de 
forma exaustiva pelo autor. Ele representa uma 
possibilidade de criação de cursos para efetivação 
nos ambientes virtuais, com a proposta diferenciada 
de uma análise detalhada de efetivação da teoria na 
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prática, além de uma organização flexível, que pode 
permitir que os ambientes virtuais venham a ser 
adaptados a necessidades individuais de cada 
aluno. Representa uma ação intencional e 
sistemática que envolve atividades “estranhas” ao 
meio acadêmico tais como: uso de técnicas, 
melhores práticas, atividades, em situações 
didáticas específicas, a fim de facilitar a 
aprendizagem humana, que podem ser criadas pelo 
professor conteudista e pelo projetista instrucional. 
 
REFLEXÕES 
Momentos nos quais o aluno interrompe as 
atividades mecânicas e se dedica a refletir sobre o 
que lhe foi entregue para estudo. Ela envolve o uso 
do pensamento crítico e diversas técnicas que levem 
o aluno a olhar para "dentro do conteúdo” para saber 
o que realmente aprendeu e o que ainda não 
aprendeu com relação a um tema específico. 
 
ROTAS DE APRENDIZAGEM 
Caminho apresentado pelo orientador, não de forma 
obrigatória, como sendo aquele mais bem 
desenvolvido de acordo com seu conhecimento 
prático e orientações didáticas e pedagógicas. O 
aluno pode trocar esta proposta por uma visão 
pessoal, mais adequada a sua forma de aprender. 
 
SINOPSE 
Outra estratégia pedagógica muito utilizada e que 
traz resultados positivos no processo de efetivação 
da aprendizagem independente e autônoma, como 
ela é requisitada nos ambientes de ensino e 
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aprendizagem. Ela representa um resumo de leituras 
efetuadas sobre artigos ou qualquer outro tipo de 
obra literária, também chamada, também 
usualmente, como sumário. O objetivo é claro e 
positivo para a atividade de ensino e aprendizagem 
quando é atingido: fazer com que o leitor entenda os 
pontos principais do texto. Geralmente o motivador 
da continuidade da leitura. Uma sinopse bem feita é 
um chamariz de grande utilidade, o que recomenda 
que todos os capítulos do conteúdo aqui tratada, 
seja iniciado com a proposta de mostrar o conteúdo 
e as competências e habilidades que pode adquirir. 
 
SITUAÇÕES PROBLEMA 
Atividade que visa utilizar a teoria necessária para a 
aprendizagem de determinado assunto, na 
resolução de problemas que as empresas vivenciam 
em seu dia-a-dia, ou que os alunos criam como 
forma de aprimorar as suas atividades de 
aprendizagem e os professores como forma de 
aprimorar as suas atividades de ensino. 
 
SUJEITOS DA PESQUISA 
Assim são chamadas as pessoas envolvidas em 
atividades de desenvolvimento de estudos sobre um 
tema que representa uma realidade que o 
pesquisador deseja mudar ou sobre a qual procura 
uma nova visão. 
 
SURVEY 
É um método rápido de pesquisa, onde perguntas 
fechadas, com respostas que atendem alguma 
orientação específica são efetuadas em sites para 
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verificar grau de satisfação do cliente ou, como em 
nosso caso, no ambiente virtual, para captar o grau 
de satisfação dos alunos e demais envolvidos, com 
as formas de desenvolvimento dos projetos 
instrucionais de curso. 
 
TAXONOMIA DE BLOOM 
Outra estratégia pedagógica utilizada por alguns 
professores que adotam uma posição inovadora do 
uso de antigos estudos desenvolvidos no campo das 
teorias de aprendizagem, sob uma nova visão. Sua 
utilização permite a organização e definição de 
objetivos instrucionais (e consonância com os 
projetos instrucionais) e escolha de instrumentos 
apropriados de avaliação. 
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