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PLANO DE ENSINO 
 
 
I – IDENTIFICAÇÃO 
 

Curso: Pedagogia a Distância 

Departamento: Departamento de Pedagogia a Distância 

Disciplina: Metodologia da Educação a Distância II Código: MEAD II 

Carga Horária: 54h Créditos: 3 

 
II - EMENTA 

 
A EAD e a construção da autonomia e da educação continuada. Dispositivos 

comunicacionais e a Prática Pedagógica na EaD. Uso de novas tecnologias de 

comunicação e informação em EaD. Como construir um aprendizado significativo a 

distância. 

 

III- OBJETIVO GERAL 

Conhecer as potencialidades das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação, 

numa perspectiva teórica dialógica e colaborativa, a fim de analisar as possibilidades 

de práticas metodológicas da Educação a Distância para a construção de um 

aprendizado significativo e autônomo. 

 

IV- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Conhecer o potencial pedagógico das Tecnologias Digitais da Informação e 

Comunicação e discutir limitações e desdobramentos didático-metodológicos 

para a Educação a Distância. 

- Analisar os principais dispositivos comunicacionais, numa perspectiva teórica 

dialógica e colaborativa. 

- Compreender o significado do termo autonomia e conhecer suas relações na 

ação pedagógica e sua importância para a formação do professor do século 

XXI. 

- Estudar o significado da aprendizagem significativa e analisar as possibilidades 

de construção metodológica para uma aprendizagem significativa na Educação 

a Distância. 
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V – PROGRAMA DA DISCIPLINA 

 
Capítulo 1 – Educação a Distância e as Tecnologias Digitais: retomando 
conceitos e construindo possibilidades 
Seção 1 – Educação a Distância x Educação Distante 
Seção 2 – Os desafios das “novas” tecnologias de informação e comunicação na EaD 
Seção 3 – Possibilidades de uso das Tecnologias Digitais na EaD 
 
Capítulo 2 –Os Dispositivos Comunicacionais e as Práticas Pedagógicas da EaD 
Seção 1 – Dispositivos Comunicacionais: histórico, características e contribuições na 
EaD 
Seção 2 – O uso dos Dispositivos Comunicacionais nas práticas pedagógicas da EaD: 
limites, potencialidades e proposições 
 
Capítulo 3 – Autonomia e Formação Docente - um desafio para os professores 
do século XXI 
Seção 1 – Uma pedagogia para a autonomia: a importância da formação de alunos e 
professores autônomos na Era da Conexão 
Seção 2 – Formação continuada de professores no século XXI: as “novas” tecnologias 
como instrumento para autonomia 
 
Capítulo 4 – Educação a Distância e os Desafios da Construção de um 
Aprendizado Significativo 
Seção 1 – História e conceituação da aprendizagem significativa 
Seção 2 – Metodologia da EAD e a aprendizagem significativa e autônoma 
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VI – METODOLOGIA DE ENSINO 

 

Atividades Conteúdo Metodologia 

Webaula de 
apresentação 

Caderno Pedagógico e 
Moodle 

Web aula de apresentação da 
Disciplina e do Caderno 
Pedagógico para problematizar 
as temáticas prevista na 
ementa. 

Plantão pedagógico e tira 
dúvidas 

Caderno Pedagógico e 
Moodle 

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

1° encontro com alunos 
(webconferência) 

Capítulos 1 e 2 e 
Moodle 

Estudo dos capítulos 1 e 2 
através da exibição das 
vídeoaulas e uma atividade de 
discussão no polo. 

Mediação das atividades 
de aprendizagem 
(atividade obrigatória) 

Capítulos 1 e 2 e 
Moodle 

Discussão em grupos dos casos 
que serão analisados. Cada 
grupo (4 ou 5 alunos) deverá 
elaborar um texto com autoria 
colaborativa usando a wiki. 

2° encontro com alunos 
(webconferência) 

Capítulos 3 e 4 e 
Moodle 

Estudo dos capítulos 3 e 4 
através da exibição das 
vídeoaulas e uma atividade de 
discussão no polo. 

Mediação das atividades 
de aprendizagem 
(trabalho final) 

Capítulos 1 a 4 e 
Moodle. 

Trabalho Final Interdisciplinar. 

Atividades Formativas Capítulos 1 a 4 e 
Moodle. 

Fóruns de Discussão, Dúvida e 
Refacção de trabalhos. 
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VII- AVALIAÇÃO 

 

Você realizará no curso as seguintes avaliações obrigatórias: 

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 

Além dessas avaliações obrigatórias ainda serão realizadas atividades presenciais e 

online que serão consideradas na sua avaliação quanto a participação. 

Observação 1: 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).” 

Observação 2 : O Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia a Distância da UDESC 

prevê que “durante o processo de avaliação formativa de cada disciplina, a 

recuperação de defasagem na aprendizagem do aluno deverá ocorrer paralelamente 

ao transcorrer das mesmas”. 

Encaminhamento para a disciplina de Metodologia da Educação a Distância II: os 

alunos que obtiverem na atividade obrigatória e/ou trabalho final nota abaixo de 7,0 

terão a possibilidade de refazer a atividade com nota máxima 7,0. 
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