
Especialização em “design instrucional para EaD virtual: 
tecnologias, técnicas e metodologias” 

(modalidade a distância) 

Informações essenciais  

O sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) prevê o atendimento da população 
em torno do Polo de Apoio Presencial. No entanto, não impede a inscrição e participação de 
interessados de outros locais.  

Período de realização das disciplinas  

As disciplinas são oferecidas em 2 períodos letivos totalizando 12 meses, seguido de 
um período de até 6 meses de desenvolvimento do trabalho final de curso. 

Tipo/carga horária  

Especialização tipo Lato Sensu com 360 horas. 

Polos de apoio presencial para oferta 2014/2015 

São 6 polos de apoio presencial com 50 vagas em cada um: Araras (SP), Resende 
(RJ), Santos (MG), São José dos Campos (SP), Serrana (SP) e Tiradentes (MG). 

Clientela alvo  

 graduados que atuam, ou que tenham interesse em atuar, no planejamento de 
disciplinas e/ou cursos e/ou treinamento instrucional (educação corporativa) para 
educação virtual pela internet ou intranet para qualquer área e nível, 
preferencialmente para público alfabetizado;  

 pesquisadores graduados ou profissionais graduados envolvidos em gestão de 
treinamento e gestão de conhecimento em instituições de ensino, empresas e 
indústrias;  

 interessados em novas metodologias para o aprendizado, independentemente da 
área de aplicação. 

 
Metodologia  

O curso será disponibilizado via web por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem 
(AVA) Moodle onde as disciplinas terão atividades distribuídas em aulas disponibilizadas 
diariamente. O aluno deverá realizar todas as atividades de uma aula antes de acessar a 
seguinte. A carga de trabalho prevista para a execução das atividades pelos alunos é de 
aproximadamente 10 horas por semana (média de 2 horas por dia útil).  

Ocorrerão 6 momentos presenciais durante o curso, descritos no próximo item.  

O conteúdo ministrado permanecerá disponível no AVA durante todo o curso com a 
finalidade de oferecer suporte às consultas posteriores. 

No decorrer das disciplinas o aluno desenvolverá um Curso de Treinamento (CT) 
sobre um tema de sua escolha que será aprimorado passo-a-passo. Nele, o aluno planejará 
e elaborará os conteúdos de forma amigável e ergonômica, aplicando conhecimentos sobre 
metodologias colaborativas, processos de avaliação de aprendizagem, administração e 
gerenciamento do curso em execução.  

O atendimento de dúvidas sobre as atividades virtuais será individualizado e 
garantido num prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas a partir da solicitação no AVA, 



durante os dias úteis. A coordenação reserva o direito de dilatação de prazos de respostas 
quando houver interrupção do acesso por problemas técnicos nos servidores do NEaD 
(Núcleo de Educação a Distância) da UNIFEI.  

Momentos presenciais do curso 

 Trata-se de um curso ofertado na modalidade virtual, com 6 momentos avaliativos 
presenciais, sendo: 

 Início do curso: aula inaugural para apresentação do curso, da equipe do NEaD e 
entrega de materiais (na UNIFEI, campus Itajubá); 

 Durante o curso: 4 encontros avaliativos agendados e divulgados por meio do 
cronograma do curso (nos polos de apoio presencial); e 

 Final do curso: apresentação e avaliação do trabalho final de curso (na UNIFEI, 
campus Itajubá). 

Os alunos, caso necessitem ter acesso à Internet, poderão utilizar o laboratório de 
informática do polo de Apoio Presencial no qual foi matriculado.  

Programa de curso  

 Disciplina 1 - Capacitação em ambiente virtual para EaD (45h, 3 créditos); 

 Disciplina 2 - Planejando um curso EaD para web (30h, 2 créditos); 

 Disciplina 3 - Desenvolvendo cursos para web focados no aprendizado (30h, 2 
créditos); 

 Disciplina 4 - Avaliando o ensino e a aprendizagem de um curso pela web (30h, 2 
créditos); 

 Disciplina 5 - Incentivando o aprendizado virtual através do relacionamento (30h, 
2 créditos); 

 Disciplina 6 - Educação inclusiva pela EaD (30h, 2 créditos); 

 Disciplina 7 - Oficina de produção de cursos virtuais (45h, 3 créditos); 

 Disciplina 8 - Oficina de dinâmicas individuais, de grupos e jogos para cursos 
virtuais (30h, 2 créditos); 

 Disciplina 9 - Oficina de administração e gerenciamento de cursos virtuais em 
execução (15h, 1 crédito); 

 Disciplina 10 - Técnicas para elaboração de trabalho final de curso (75h, 5 
créditos). 

Certificação  

Serão emitidos certificados de “Especialista em Design Instrucional para EaD 
Virtual”, pela Universidade Federal de Itajubá aos aprovados em todas as disciplinas e na 
defesa do trabalho final de curso.  

Pré-requisitos  

 Conhecimentos básicos de informática para edição de textos e elaboração de 
apresentações;  

 Fluência como usuário frequente da Internet para a realização de buscas, 
interação e comunicação online; 

 Possuir email pessoal e destreza para receber e enviar mensagens desde o 
momento da inscrição no processo seletivo; e 



 Disponibilidade de tempo para interagir a executar as atividades de 
aproximadamente 10 horas por semana (média de 2 horas por dia útil).  

Investimento 

 Taxa de inscrição no processo seletivo paga por GRU: R$ 30,00; 

 Mensalidades: gratuita para o aluno, sendo custeadas pelo sistema UAB. 
Algumas disciplinas têm pré-requisitos e, caso o aluno não tenha sido aprovado 
na(s) mesma(s), não poderá cursar a(s) seguinte(s). 

 


