
 

 
CAPACITAÇÕES PARA O I SEMESTRE 2021 

 
 Sejam bem-vindxs à Superintendência de Educação a Distância 
da Universidade Federal da Paraíba. Como a sua missão é auxiliar 
pedagogicamente e tecnologicamente a Educação a Distância na 
UFPB, para este início do semestre DOIS CURSOS SERÃO 
OFERTADOS, ambos autodirigidos. A SEAD espera que os alunos e 
professores aproveitem a oportunidade. 
 Paz e luz! Sucesso! 
            (SEAD – CPPMD) 
 
Para os discentes: 
 
CURSO DISCENTE DIGITAL 
SIGEventos - Sistema Integrado de Gestão de Eventos 
Período do Evento: 05/04/2021 a 31/07/2021 
 
 
Discente Digital (clique) é um curso de formação dos estudantes da UFPB e demais 
interessados para o uso das tecnologias digitais no ensino remoto. 
 
O curso é ofertado em 04 módulos individuais, em formato aberto e massivo (MOOC) 
sem tutoria. 
 
 • Módulo 1: Introdução aos recursos de comunicação e de aprendizagem no 
ambiente virtual Moodle Classes 
 • Módulo 2: Aplicação de tecnologias de comunicação aos processos de 
aprendizagem 
 • Módulo 3: Uso de recursos educacionais abertos para a aprendizagem remota 
 • Módulo 4: Utilização dos recursos e ferramentas de informação, comunicação 
e aprendizagem do SIGAA 
 
 
O curso tem carga horária total de 30h, com certificação por módulos emitida pelo 
Laboratório de Ensino, Pesquisa e Extensão a Distância – LEPEaD, vinculado à 
Superintendência de Educação a Distância da UFPB 
 
Observe as datas de inscrição no SIGEventos e as datas cadastro do discente no 
Moodle Classes e  de início do Curso: 
 
Prazo de Inscrição no SIGEventos:  31/03/2021 
Data de Cadastro no Moodle Classes: 05/04/2021 
 
 



 
Algumas informações importantes: 
 
- Se você já fez o curso Discente Digital no Moodle Classes em 2020 e recebeu os 
certificados dos módulos, não deverá se inscrever para esta oferta que iniciará em 
05/04/2021. 
 
- Os certificados do curso, relativos às ofertas de 2020, poderão ser emitidos na página 
http://classes2020.sead.ufpb.br/ mediante acesso por login e senha cadastrados na 
inscrição de 2020. 
 
Leia atentamente as instruções de inscrição desta página, assista aos tutoriais e 
aguarde informações sobre o início do curso através do e-mail que você informou em 
sua inscrição. 
 
Atenção: o acesso dos estudantes inscritos no Curso Discente Digital ao ambiente de 
aprendizagem Moodle Classes será liberado apenas após o término do período de 
inscrições. 
 
 
 
Equipe Responsável: 
Prof. Dr. Jan Edson Rodrigues Leite 
Profa. Dra. Raquel Basílio da Cunha Dias de Melo 
 
 
Assista ao tutorial de inscrição no SIG-Eventos. 
 
Inscreva-se agora seguindo este link ou cole-o em seu navegador: 
 
https://sigeventos.ufpb.br/eventos/login.xhtml 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sigeventos.ufpb.br/eventos/login.xhtml


 
 

Para os docentes: 
 
CURSO MOODLE 3.8+ PARA PROFESSORES (AUTODIRIGIDO) 
  
 
O curso atenderá a um número ilimitado de docentes por meio de ambiente virtual 
Moodle Classes – e pelo formato autodirigido. O curso ofertado tem por finalidade 
apresentar ao docente as tecnologias e possibilidades oferecidas pela plataforma 
Moodle no ensino remoto. 
 
O Moodle é o sistema de gestão da aprendizagem (LMS – Learning management 
system) mais popular no mundo. São mais de 150 mil instalações registradas e mais 
de 200 milhões de usuários no mundo todo. Essa plataforma está implementada no 
Classes. Nesse curso você aprenderá a utilizar o Moodle para construir seus próprios 
cursos. Utilizaremos os Recursos que são materiais não interativos, além da 
explicação dos processos de criação de Atividades que consistem em elementos de 
interação do estudante com o professor, a tecnologia de mediação, dentre outros. O 
foco desse curso são 1) Atividades: Escolha, Fórum, Questionário e Tarefa; 2) 
Recursos: Pasta, Arquivo, URL. 
 
Todas essas ferramentas são oferecidas pelo Moodle em sua versão 3.8+ e poderão 
ser utilizadas por professores ou designers instrucionais para montar seus cursos. 
 
Período de inscrição: a partir do dia 05 de março – podendo ser contínuo e sob 
demanda. Interessados, acessar o link: https://forms.gle/nX92EvMEKLzqgUMG6 
 
 
Oferta do curso: a partir do dia 09 de março 
 
Carga horária: 6h 
 
Certificado: sim  
 
Facilitador responsável: Professor Paulo Henrique Souto Maior Serrano  

https://forms.gle/nX92EvMEKLzqgUMG6

