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   neaaps.fapam.edu.br 
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EMENTÁRIO DA DISCIPLINA: Ementários, objetivos e bibliografias básicas e complementares 
das disciplinas, seminários e/ou oficinas 

 

Nome da disciplina: Ambientes Virtuais de Aprendizagem 

 

Carga horária: 08 horas Quantidade de créditos: 02 Código: 00101 

Distribuição da Carga horária:  

8:00 – Acolhida e café 

8:30 – Momento de espiritualização  

9:00 – Exposição do tema – primeiro momento 

10:30 – Intervalo 

10:45 – Exposição do tema – segundo momento 

12:00 – Almoço 

13:00 – Trabalho de grupo 

14:30 – Plenário 

16:00 – Fechamento – confraternização com café 

 

Modalidade de realização: Presencial e on-line 

 

Ementa da disciplina: 

A info-tecnologia no SEC XXI, especialmente a Web, adquiriu um potencial interativo 
extraordinário, permitindo a criação de novos espaços sociais e contextos educacionais. As 
interfaces que essas tecnologias apresentam são interfaces de linguagem e interatividade que 
estabelecem diálogo conosco e nos conectam nas redes de troca de informações, que a despeito 
de tempo e espaço circulam pelo planeta no ciberespaço. Conhecer e dominar minimamente essas 
interfaces e dispositivos midiáticos, reconhecer o seu potencial interativo e pedagógico para o 
ensino a distância, apoio ao ensino presencial e a promoção da aprendizagem colaborativa serão 
as temáticas trabalhadas na disciplina. 



Objetivos da disciplina: 

Compreender o conceito de EAD como modalidade de ensino, suas especificidades, definições e 
evolução ao longo do tempo; Participar de uma comunidade virtual de aprendizagem; Conhecer as 
regras de convivência para participação em comunidades virtuais e as ferramentas de 
comunicação: emoticons, netiqueta, clareza, citações e diretrizes de feedback; Participar de 
atividades de ambientação no Moodle e experimentar seus recursos e ferramentas como forma de 
viabilizar sua participação como aluno virtual em disciplinas posteriores do seu Curso Virtual.  

 

Bibliografia Básica: 

ALMEIDA, Milton José. Imagens e Sons: A nova Cultura Oral. 2ª ed. São Paulo: Cortez Editora, 
2001.  

ALAVA, Seraphin et alli. Ciberespaço e Formações Abertas: Rumos a novas práticas educacionais. 
Porto Alegre: Artes Médicas, 2002. 

BARONE, Dante. (org.) Sociedades Artificiais: A nova fronteira da inteligência nas máquinas. 
Artmed, 2002.  

 

Bibliografia complementar: 

https://docs.moodle.org/33/en/Main_page/ 
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