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PLANO DE ENSINO 
 
 

I – IDENTIFICAÇÃO 
 

Curso: Pedagogia a Distância 

Departamento: Departamento de Pedagogia a Distância 

Disciplina: Didática da Educação a Distância Código: DEAD 

Carga Horária: 54h Créditos: 3 

 
II - EMENTA 

 
Processos de Comunicação e docência na Educação a Distância (EaD). Docência e 
Tutoria. Sistemas Tutoriais. Tutoria presencial e online. Formação de professores para 
EaD. Didática da EaD. Estratégias e metodologias para a docência em EaD. 
 
 

 

III- OBJETIVO GERAL 

 
Compreender a prática docente e todas as formas de estruturação do processo 
didático a partir das características da EaD, desde os pressupostos pedagógicos até o 
desenvolvimento de estratégias e metodologias a serem aplicadas em processos de 
ensino e aprendizagem. 
 

 

IV- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Analisar o contexto político e os programas de formação de docentes para a 
Educação Básica, de modo especial, na modalidade Educação a Distância. 

 Identificar os pressupostos teóricos do processo pedagógico em Educação a 
Distância e a sua importância para o embasamento de novas composições 
didáticas no ensino superior. 

 Estabelecer relações entre os elementos didáticos que configuram a prática 
docente na Educação a Distância, no âmbito do ensino superior, e os saberes 
necessários a sua intervenção pedagógica. 

 Reconhecer algumas estratégias e metodologias que possibilitam a efetivação 
da mediação pedagógica na docência em EaD. 
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V – PROGRAMA DA DISCIPLINA 

 
1- Educação a Distância e formação de professores no Brasil 
Seção 1 – Políticas de formação nos cursos de Pedagogia e demais licenciaturas 
Seção 2 – Contexto e modelos de formação inicial de professores na modalidade a 
distância 
 
2- Processo de ensino-aprendizagem na Educação a Distância 
Seção 1 – Retomando a história da didática sob o olhar da educação a distância 
Seção 2 – Tecnologias Digitais e as alterações nas formas de aprender 
Seção 3 – Modelos pedagógicos em Educação a Distância 
 
3- Prática docente em Educação a Distância 
Seção 1 – Planejamento, mediação pedagógica e avaliação na docência online 
Seção 2 – Papel do professor online 
Seção 3 – Diálogo, interação e interatividade 
 
4- Estratégias e metodologias para a docência em EaD 
Seção 1 – Seleção de conteúdos e autoria de materiais didáticos para EAD 
Seção 2 – Instrumentos de avaliação da aprendizagem em EAD 
Seção 3 – Mediação pedagógica em situações de aprendizagem online 
 
 
 
 

 

VI – METODOLOGIA DE ENSINO 

Atividades Conteúdo Metodologia 

Encontro presencial 
com alunos 
 

Caderno 
Pedagógico 
 

Webconferência de apresentação da 
disciplina e dos capítulos do caderno 
pedagógico.  

Encontro presencial 
com alunos 
 

Caderno 
Pedagógico  

Webconferência de revisão dos 
conteúdos dos capítulos do caderno 
pedagógico com o professor da 
disciplina, com espaço para interação 
professor-alunos visando 
esclarecimentos de dúvidas sobre os 
conteúdos abordados. 
 

Mediação das 
atividades de 
aprendizagem 

Caderno 
Pedagógico 
Moodle 

Mediação das atividades de 
aprendizagem no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem Moodle; orientações para 
elaboração do trabalho final, com 
acompanhamento permanente do 
professor da disciplina. 
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Plantão pedagógico e 
tira dúvidas 
 

Moodle Encontros síncronos e assíncronos no 
Moodle (fórum, tira-dúvidas, 
webconferência) e atendimento na linha 
0800 645 7400 visando o esclarecimento 
de dúvidas sobre a disciplina. 
 

Avaliação Caderno 
Pedagógico 
Moodle 

Entrega das atividades de aprendizagem 
on-line, Trabalho Final e autoavaliação 
no Moodle. Realização da prova 
presencial. 
 

 

VII- AVALIAÇÃO 

Os alunos deverão realizar as seguintes atividades de aprendizagem: 
1. Atividade obrigatória 
2. Trabalho final  
3. Autoavaliação 
4. Prova Presencial 
5. Exame final (quando o aluno não alcançar a Média Semestral-MS para aprovação 

direta). 

 A avaliação deverá considerar o princípio formativo e efetivar-se-á através dos 
seguintes instrumentos de registros: 

(PR) = nota da prova escrita presencial de caráter individual (peso 5) 

(TF) = nota do trabalho final individual e/ou em grupo (peso 2) 

(AVT) = nota da avaliação do professor da disciplina e do tutor (peso 2) 

(AVA) = nota da autoavaliação (peso 1) 

A Média Semestral (MS) será definida pela seguinte fórmula: MS = (5xPR + 2xTF + 
2xAVT + AVA)/10 
 

Observação importante:  O Art. 147 do Regimento Geral da UDESC define que “A 
avaliação do aproveitamento é feita pelo professor e expressa numericamente em 
escala de 0 (zero) a 10 (dez), do seguinte modo: 

I - é considerado aprovado o aluno que obtiver média semestral igual ou superior a 7,0 
(sete vírgula zero) e frequência não inferior a 75% (setenta e cinco por cento); 

II - o aluno que não obtiver a média 7,0 (sete vírgula zero) estará, obrigatoriamente, 
em exame, cujo desempenho será composto por média semestral com peso 6 (seis) e 
o exame final com peso 4 (quatro), devendo atingir a média final de, no mínimo, 5,0 
(cinco vírgula zero) e frequência não inferior a 75% (setenta e cinco por cento).” 
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