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INFORMATIVO DE CURSO 

NOME DO CURSO: Administração de Moodle 

Modalidade:  (X ) Híbrido  (  ) Presencial 

Gerência: 
GERÊNCIA DE FORMAÇÃO CONTINUADA NA MODALIDADE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA - GEAD 
 

Objetivo geral: 

O curso tem como objetivo desenvolver competências que favoreçam o gerenciamento de ambientes virtuais de 

aprendizagem Moodle de forma dinâmica, criando e organizando cursos a distância, cadastrando participantes com diferentes 

perfis, além de direcionamentos diversos operacionais que darão elementos ao administrador para coordenar ambientes Moodle 

em diferentes projetos de educação a distância.  

Carga horária: 
Total: 90 h 

 

Horas diretas: 15  

Nº de encontros presenciais 5 
Horas indiretas:  AVA: 75 

Público-alvo: 
O curso destina-se aos servidores das carreiras magistério e assistência a educação da rede pública de ensino que pretendam 

atuar como administradores de ambiente virtual de aprendizagem. 

Pré-requisito: 

• Conhecer e utilizar programas como: editores de texto, planilha, slide, imagem, leitor de .pdf, etc.; 

• Conhecer e utilizar recursos da internet, possuir e utilizar e-mail, 

• Ter acesso à conexão de internet banda larga. 
• Conhecer e utilizar o Moodle 

Critérios de seleção: Sorteio 

Nº de Vagas 60 - 3 turmas de 20 cursistas 

Apresentação do curso: 

O curso prepara os profissionais de educação para atuar na Educação a Distância e administrar a plataforma  Moodle, mas 

com foco específico nesse ambiente, mostrando as ferramentas disponíveis e a forma de criação e customização de cada uma 

delas. Procuraremos demonstrar que o profissional de segurança pública tem um papel que vai muito além das questões técnicas 

da plataforma, mas sem prescindir delas. O cursista fará um curso prático que facilitará seu trabalho na plataforma, criando 
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atividades, inserindo recursos como vídeos, fotos ou figuras, sendo estudada a linguagem e a formatação de cada um desses 

recursos no Ambiente Virtual de Aprendizagem AVA professores para o uso pedagógico das tecnologias digitais da informação e 

da comunicação (TDIC), por meio  da utilização do Linux Educacional e softwares livres, focando a elaboração de projetos.    

Conteúdos: 

• Noções básicas de administração de Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA; 

• Configuração do moodle; 

• O papel do administrador no Moodle; 

• Ferramentas de administração do Moodle 
• Interação e tipos de avaliação de cursos no Moodle. 

 
 

Turma Local e endereço 

Período do curso 

Dia da semana Turno 

Horário de aula 

Início Término Início Término 

T1 EAPE – SGAS - 907 Conj A  
 

18/03/2019 01/07/2019 2ª feira 
Vesp. 14h 17h 

T2 EAPE – SGAS - 907 Conj A  
 

19/03/2019 02/07/2019 3ª feira 
Mat. 08h30min 11h30min 

T3 EAPE – SGAS - 907 Conj A  
 

19/03/2019 02/07/2019 3ª feira 
Vesp. 14h 17h 

 
Gerência - GEAD 

___/___/_____ 

Diretoria - DIAP 

___/___/______ 

Diretoria - DIDEP 

___/___/______ 

Chefia do EAPE 

___/___/_____ 

 


