
 

                                   

                                                       

                      

  
 
 

ANEXO I – PROJETO DE BOLSA DE ENSINO 

 
 X   PROJETO INDIVIDUAL            PROJETO COLETIVO 

 

Título do Projeto: 
Pesquisa, desenvolvimento e uso de multimeios para 
Cursos na modalidade a distância 

Professor Responsável: Reinaldo do Valle Júnior 

Professores Colaboradores: Francisco Diego Garrido da Silva 

Coordenador do Curso: Fernanda Romanezi da Silveira 

Número de bolsistas 
recomendado (máx. 2): 

2 

Carga horária semanal de 
dedicação do bolsista: 

20 horas 

 
Descrição da proposta: 

Este projeto tem a finalidade de pesquisar, desenvolver, utilizar e documentar o uso de 
multimeios na implantação e configuração dos cursos em EAD como parte do processo 
de preparação pedagógica para implantação de cursos a distância com emprego de 
variados tipos de mídias em ambiente educacional interdisciplinar virtual (plataforma 
Moodle), no qual disciplinas técnicas e propedêuticas comungam do mesmo ambiente. 

 
Justificativa: 

No PDI 2019-2023 do Campus Salto temos dois cursos formais propostos, na 
modalidade EAD. Como a orientação da DED é que o Campus Salto necessita iniciar a 
oferta de Cursos de Extensão, este projeto vem atender a essa demanda ao permitir que 
alunos pesquisem, desenvolvam e documentem práticas relacionadas às metodologias e 
processos pertinentes ao desenvolvimento de cursos EAD, os quais serão válidos para 
implantação de cursos de extensão sobre “Uso Seguro e Responsável da Internet”, neste 
primeiro momento e outros cursos em áreas diversas do conhecimento, posteriormente. 
Dessa forma os alunos bolsistas, por sua vez, estarão se capacitando em atividades 
relacionadas à pesquisa, emprego de multimeios, documentação de seu uso e 
configuração de diversas atividades em na plataforma Moodle. Como haverá 
documentação, ao final do projeto haverá material para consulta e análise dos docentes 
interessados nessa modalidade de ensino. 

 
Objetivos: 

 Pesquisar sobre o uso e configuração de atividades no Moodle. 
 Pesquisar sobre multimeios em atividades do ensino a distância. 
 Desenvolver e documentar procedimentos com as melhores práticas de seleção e 

implantação de multimeios em cursos EAD. 
 Desenvolver conceitos de interdisciplinaridade em EAD. 
 Implantar um ou mais Cursos de Extensão na modalidade EAD. 



 

                                   

                                                       

                      

  
 
 

 Gerar documentação das atividades pesquisadas e desenvolvidas. 

 
Metodologia e Avaliação: 

O projeto será implantado em horários livres conforme for detectada demanda de acordo 
com a disponibilidade de nossos laboratórios de informática, sendo que haverá 
atividades remotas para os alunos bolsistas. 
A avaliação dos alunos será feita pelo professor responsável, por meio do 
acompanhamento de tarefas propostas e relatórios solicitados regularmente. 

 
 
Disciplina(s) relacionada(s): 

Disciplina Curso 

Hardware (1° sem.) 
Introdução à Informática (1° sem.) 
Algoritmos e Programação (1° sem.) 
Redes de Computadores I (2° sem.) 
Sistemas Operacionais I (2° sem.) 
Banco de Dados I (2° sem.) 

Técnico em Informática 
Concomitante/Subs. 

Introdução à Informática e Hardware (1° ano) 
Redes de Computadores (1° ano) 
Sistemas Operacionais (1° ano) 
Algoritmos e Programação (1° ano) 
Língua portuguesa e literatura (1° ano) 

Técnico em Informática 
Integrado ao Ensino Médio 

Princípios de Programação (1° sem.) 
Programação (2° sem.) 

Técnico em Automação 
Industrial 
Concomitante/Subs. 

Técnicas Digitais e Programação (1° ano) 
Língua portuguesa e literatura (1° ano) 

Técnico em Automação 
Industrial Integrado ao 
Ensino Médio 

 
Perfil básico do bolsista: 

Comunicativo, organizado, educado e com facilidade de trabalhar em equipe. Deve, 
também, ter destaque nas disciplinas que abrangem este projeto. 

 
Conteúdo do projeto: 

Semana Descrição 
1 Treinamento, Atendimento, Auxilio e Plantão 
2 Treinamento, Atendimento, Auxilio e Plantão 
3 Treinamento, Atendimento, Auxilio e Plantão 
4 Treinamento, Atendimento, Auxilio e Plantão 
5 Treinamento, Atendimento, Auxilio e Plantão 
6 Treinamento, Atendimento, Auxilio e Plantão 
7 Treinamento, Atendimento, Auxilio e Plantão 
8 Treinamento, Atendimento, Auxilio e Plantão 



 

                                   

                                                       

                      

  
 
 

9 Treinamento, Atendimento, Auxilio e Plantão 
10 Treinamento, Atendimento, Auxilio e Plantão 
11 Treinamento, Atendimento, Auxilio e Plantão 
12 Treinamento, Atendimento, Auxilio e Plantão 
N Treinamento, Atendimento, Auxilio e Plantão 

 
 

 
Salto, 13 de março de 2020. 

 
 
 

___________________________ 
        Professor Responsável 
 
 
 
 
 
Parecer do coordenador do curso: 
(     ) Favorável 
(     ) Desfavorável 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 
        Coordenador do Curso 

Justificativa do coordenador do curso (no 

caso de parecer desfavorável): 

082223
Riscado

082223
Riscado
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