
1) Título da Oficina: Muito além do Slide – Workshop sobre conceitos e ferramentas 
usados em apresentações 
Ministrante(s): Audrei de Carvalho - Programadora Visual (DTEIN/PROEN) 
Duração: 3h 
Pré-Requisito: Conhecimentos básicos de Informática.  
Conteúdo abordado: Fundamentos do design: contraste, alinhamento, repetição, 
hierarquia; uso de cores e tipografia. Conceitos como storytelling e pitch. Uso correto da 
marca IFRJ. Apresentação do Prezi e Powtoon. 
Etapas: Apresentação do conteúdo e produção da atividade proposta. 
Atividade final prevista: Elaboração de uma apresentação pessoal (contendo no 
mínimo 5 slides em um dos aplicativos/programas apresentados (PowerPoint, Prezi ou 
PowToon). 
Recursos Necessários: Computadores com acesso à Internet.   
 

2) Título da Oficina: Workshop de Experimentação Audiovisual  
Ministrante(s): Lígia Souza (DTEIN/PROEN).  
Conteúdo Abordado: Sensibilização para a linguagem audiovisual utilizando micro-
dispositivos comunicacionais como celulares e câmeras de uso doméstico; Conceitos 
básicos sobre audiovisual; Captação e edição de imagens. (Como produto final do 
workshop, cada participante deverá apresentar uma proposta de videoaula com duração 
de no mínimo um e no máximo 3 minutos.)  
Duração: 3h (máx).  
Pré-requisito: Possuir um celular com câmera filmadora e espaço em disco para 
instalação de um programa de edição de  vídeo no aparelho celular. 
Etapas: 

1- Apresentação inicial e Sensibilização para o Audiovisual (Jogos de Viola 
Spolin) - 20 min 

2- Breve apresentação sobre Audiovisual e Produção de Videoaulas (PPT) 20 
min 

3- Instruções para a realização do exercício (gravação de videoaula, download 
do app de edição, etc) 20 min 

4- Realização do exercício (gravações das videoaulas) 40 min 
5- Edição dos vídeos 50 min 
6- Apresentação dos vídeos 20 min 

Atividade final prevista: Ao final da oficina o facilitador irá juntar todas as videoaulas 
numa apresentação final. Daí a necessidade do software de edição e do projetor para 
realizar a exposição dos trabalhos e atividade de feedback. 
Recursos Necessários: Papel e caneta, aparelho para projeção de vídeos, um 
computador conectado a internet e software simples de edição de vídeo (como filmora). 
De forma geral, as edições serão feitas pelos próprios alunos em seus celulares e 
enviadas ao facilitador pela web ou repassadas via cabo ao computador central.  
 

3) Título da Oficina: Recursos Educacionais Abertos na Educação 
Ministrante(s): Kesley Ramos (DTEIN/PRON) 
Duração: 1h30m 
Pré-Requisito: Conhecimento básicos de Informática 
Conteúdo abordado: O que é REA, Principais Vantagens dos REA, Principais 
Repositórios de REA, Direitos Autorais 
Etapas: Apresentação dos conteúdos e realização de atividade prática no ambiente 
virtual 
Atividade final prevista: Questionário de auto-avaliação para medir o nível de abertura 
na Educação 
Recursos Necessários: computadores com acesso à internet   



 

4) Título da Oficina: Avaliação diagnóstica e formativa na EaD  
Ministrante(s): Aline Amorim (DTEIN) e Adriana Coelho (NEaD) 
Duração: 2h e 30min 
Pré-Requisito: Conhecimentos básicos de Moodle e Avaliação.  
Conteúdo abordado: Concepções de avaliação; importância do feedback no processo 
avaliativo; tipos e modelos de feedback adequados; possibilidades de avaliação 
diagnóstica e formativa no ambiente virtual. 
Etapas: Apresentação dos conteúdos e realização de atividade prática no ambiente 
virtual. 
Atividade final prevista: Submissão de uma proposta de avaliação de acordo com um 
dos modelos apresentados. 
Recursos Necessários: Computador com acesso à internet, acesso ao Ambiente 
Virtual institucional. 
 

5) Título da Oficina: A Comunicação na EaD  
Ministrante(s): Profª Alda Maciel (Campus Belford Roxo/IFRJ) e Kesley Ramos 
(DTEIN/PROEN) 
Duração: 90 min 
Pré-Requisito: Conhecimentos básicos de Informática.  
Conteúdo abordado: Afetividade Digital; Netiqueta; Clareza na Comunicação na EaD; 
Principais ferramentas de comunicação na EaD; Comunicação no Fórum de Discussão. 
Etapas: Apresentação dos conteúdos e realização de atividade prática. 
Atividade final prevista: Produção de pequeno guia de boas práticas de comunicação 
na EaD. 
Recursos Necessários: Computador com acesso à internet. 
 
6) Título da Oficina: Elaboração de Matriz de Desenho Instrucional 
Ministrante(s): Professora Aline Amorim (DTEIN/PROEN) e Professor Rafael Baptista 
(DTEIN/PROEN) 
Duração: 2h e 30min 
Pré-Requisito: Levar impresso ou em um dispositivo móvel uma ementa de disciplina, 
um programa de ensino e um plano de aula de uma de suas disciplinas ministradas. Ou, 
no caso de membro da equipe multidisciplinar, solicitar esse material de algum curso de 
seu campus. 
Conteúdo abordado: Planejamento; Matriz de Desenho Instrucional (design 
instrucional); Participação do docente e da equipe multidisciplinar na elaboração da 
matriz.  
Etapas: Apresentação de modelo de matriz de desenho instrucional e suas 
especificidades no preenchimento e elaboração. Realização de atividade prática no 
ambiente virtual. 
Atividade final prevista: Simulação em grupos e submissão da matriz de desenho 
instrucional de uma disciplina. 
Recursos Necessários: Computador com acesso à internet e acesso ao Ambiente 
Virtual institucional. 
 

7) Título da oficina: Moodle para Professores 
Ministrantes: Ricardo Funari (DTEIN), Priscilla Costa (DTEIN) e Luís Henrique Braune 
(Campus Paulo de Frontin/IFRJ) 
Duração: 2h e 30min 
Pré-Requisito: Noções básicas de informática; ser servidor do IFRJ. Desejável: Levar 
em um pendrive conteúdo para inserção na sala virtual: textos, fotos, links, áudios e/ou 



vídeos. 
Conteúdo abordado: Solicitação de sala e acesso ao Ambiente Virtual de Ensino e 
Aprendizagem (AVEA) institucional do IFRJ; Documentação necessária - Instrução 
Normativa 02; Configuração de sala virtual; Apresentação e configuração dos principais 
recursos e atividades do Moodle para Professores: Rótulo, Fórum, Página, Tarefa, Livro, 
Glossário, Link e Arquivo. 
Etapas: esclarecimentos acerca do procedimento para solicitação de sala AVEA; 
Orientar quanto à construção básica de sala no AVEA; Construção de uma sala virtual 
no AVEA. 
Atividade final prevista: Criação de uma sala virtual no AVEA institucional. 
Recursos Necessários: computador com acesso à internet, acesso ao Ambiente 
Virtual institucional. 
 

8) Título da Oficina: Construção de questionários no AVEA Moodle. 

Ministrante (s): Marcus Vinicius Gomes Lopes 
Duração: 02h45m 
Pré-Requisito: Ter conhecimento de utilização do Moodle ou ter participado da oficina 
de Construção de salas no Moodle, utilizar e-Mail e navegar na Internet. 
Conteúdo abordado: 
1. Como criar e configurar um questionário. 
2. O banco de questões 
3. Criando questões (múltipla escolha, resposta breve, numérica, verdadeiro / falso, 
resposta curta, associação) 
4. Montando o questionário 
Etapas: Breve introdução ao ambiente, criando e editando questões, o uso do banco de 
questões. 
Atividade final prevista: Criação e configuração de um questionário no Moodle 
Recursos Necessários: Laboratório de informática com acesso à Internet, Datashow, 

quadro branco com canetas coloridas. 


