
Universidade Federal de Santa Catarina
Atividades de Extensão - Res. Nº 03/CUn/09

Formulário de Tramitação e Registro
Situação:Relatório Final em Aprovação

Protocolo nº: 2014.2203

Título da Atividade: Curso de Moodle - Profor

Objetivos e metodologia: O objetivo do curso foi apresentar uma introdução ao Moodle aos professores
em estágio probatório do campus Joinville. O Moodle é uma ferramenta de
auxílio aos cursos presenciais, e deve ser largamente utilizada pelos professores
da UFSC, visto que o sistema foi personalizado para atender ao requisitos dos
processos da universidade. O curso foi dividido em dois módulos: Módulo 1-
Principais recursos de configurações das disciplinas no Moodle; Módulo 2 -
Apresentação dos módulos de atividades, e principais recursos disponíveis;
Conhecer os principais recursos do Moodle para o gerenciamento de notas e sua
integração com os sistemas acadêmicos da UFSC. As aulas serão ministradas em

laboratório de informática.

Palavras chave: moodle; profor

Entidade parceira: UFSC

Município / Estado: Joinville / SC

Forma de Extensão: CURSO:MINISTRANTE

Período de realização: 04/28/2014 a 04/29/2014

Carga horária total da
atividade:

16 horas

Número de pessoas atingidas
por esta atividade:

25

A atividade receberá algum
aporte financeiro?:

Não

Envolvidos nesta atividade de extensão

Coordenador

Nro do SIAPE: 1765484

Nome do Coordenador: TATIANA RENATA GARCIA

CPF do Coordenador: 92529798087

Departamento: CAMPUS DE JOINVILLE

Centro: CAMPUS DE JOINVILLE

Regime de trabalho: DE

Fone de contato: 47-99412024

E-mail: tatiana.garcia@ufsc.br

Carga horária na atividade: Não entra no PAD

Número de Horas TOTAIS: 2 horas

Receberá remuneração nesta
atividade de extensão?

Não
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Outros prof. ou servidores da
UFSC envolvidos?

Não

Alunos da UFSC envolvidos? Não

Pessoas externas à UFSC
envolvidas?

Não

Outras Considerações

Nos dias 28 e 29 de abril foi ministrado um curso introdutório sobre Moodle aos professores do Centro de Engenharias da
Mobilidade. A iniciativa do curso foi uma solicitação da direção acadêmica, visto que os docentes precisavam de um
conhecimento prévio de Moodle para poder realizar outros cursos ofertados no PROFOR. O curso foi coordenado e
ministrado por mim.

Parecer do
Departamento:

Aprovado

Data de aprovação: 05/19/2014 - Ad-referendum
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