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PÚBLICO-ALVO

Tem como público-alvo professores e técnicos/tecnólogos da Rede 

Pública do Estado do Rio Grande do Sul (RS). Ao total, serão 

ofertadas 500 vagas, das quais 90% destinam-se a professores e 10% 

a técnicos/tecnólogos diretamente envolvidos em atividades 

pedagógicas nas escolas. O critério de seleção obedecerá a seguinte 

ordem:

Ÿ Rede Pública - 8ª CRE

Ÿ Rede Municipal de Santa Maria

Ÿ Rede Pública Estadual do RS

Ÿ Rede Pública Municipal do RS

Ÿ Instituto Federal do RS

Ÿ Rede Federal do RS

OBJETIVO

Introduzir e aprofundar a integração de tecnologias educacionais 

hipermídia, especialmente Recursos Educacionais Abertos (REA), 

para consolidar a inovação didático-metodológica na educação 

básica no RS.

CARGA HORÁRIA

O curso possui uma carga horária de 40 horas.

CERTIFICAÇÃO

Serão certif icados os participantes que realizarem 75% das 

atividades do curso.



DATAS IMPORTANTES

Inscrições: de 11 até 31 de março de 2019 pelo link: 

https://goo.gl/forms/i8hqOjq9ms3IirVG2.

Homologação das inscrições: até 05 de abril de 2019, no site da 

UFSM.

Realização do curso: de 15 de abril até 25 de junho de 2019.

EQUIPE ORGANIZADORA

Grupo de Estudos e Pesquisas em Tecnologias Educacionais em Rede 

(GEPETER), da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

PARA REFLETIR

Ÿ Quais são os materiais didáticos que você utiliza em suas aulas? 

Ÿ Você considera seus materiais diversif icados? 

Ÿ Você utiliza recursos educacionais disponíveis na internet? 

Ÿ Como você organiza seus materiais didáticos? 

Ÿ Você discute com os colegas sobre o tema?

Ÿ Você compartilha os materiais? 

Ÿ Você emprega muito tempo para organizar/produzir seus 

materiais didáticos?

Ÿ Ao buscar recursos educacionais na internet você sabe o que se 

pode utilizar, sem ferir os direitos autorais? 

Ÿ Você conhece os Recursos Educacionais Abertos? 

Ÿ Você considera os recursos relevantes no processo de ensino-

aprendizagem?
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Inscrições

Ÿ de 11/03/2019 à 31/03/2019

Homologação das inscrições

Ÿ até 05/04/2019

Realização do curso

Ÿ de 15/04/2019 até 

25/06/2019


