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Sugestões aos docentes para boas práticas no uso de TDIC 

 

Ocasionado pelo novo Coronavírus (COVID-19), o momento de pandemia que vivemos hoje no Brasil 

trouxe grandes desafios para a UFSCar, especialmente após a suspensão de suas atividades curriculares 

presenciais. 

Por isso, a Secretaria Geral de Educação a Distância, por meio do INOVAEH – Espaço de Apoio ao Ensino 

Híbrido, reuniu e disponibilizou uma série de materiais destinados a docentes, estudantes e demais 

interessados, buscando apoiá-los em suas atividades docentes e formativas enquanto a situação de 

isolamento social perdurar. Também abrimos um canal tira-dúvidas sobre o conteúdo disponibilizado.  

Para os docentes, temos as seguintes sugestões de cursos de curta duração e autodirigidos, disponíveis 

no Portal de Cursos Abertos da UFSCar.  

  

Série Docência em EaD 

 

Docência em EaD: Introdução ao Moodle 

Docência em EaD: Planejamento Pedagógico de Disciplinas 

Docência em EaD: Desafios da avaliação 

  

Outros cursos relevantes 

A importância da elaboração de objetivos educacionais no Ensino Superior 

Estratégias de mediação em fóruns de discussão on-line 

Motivação em sala de aula: elementos para uma boa prática docente 

Aplicação dos princípios básicos de diagramação, uso de cores e tipografia em projetos gráficos 

Desenvolvimento de apresentações com slides 

O uso de aplicativos como recurso pedagógico 

https://poca.ufscar.br/
https://cursos.poca.ufscar.br/course/view.php?id=48
https://cursos.poca.ufscar.br/course/view.php?id=53
https://cursos.poca.ufscar.br/course/view.php?id=54
https://cursos.poca.ufscar.br/course/view.php?id=7
https://cursos.poca.ufscar.br/course/view.php?id=46
https://cursos.poca.ufscar.br/course/view.php?id=23
https://cursos.poca.ufscar.br/course/view.php?id=6
https://cursos.poca.ufscar.br/course/view.php?id=2
https://cursos.poca.ufscar.br/course/view.php?id=24


 

Wiki: produção colaborativa de conhecimento 

YouTube e suas potencialidades como ferramenta educacional 

Recursos Educacionais Abertos: repensando a produção de conteúdos 

 

No canal do YouTube da SEaD-UFSCar estão disponíveis duas séries de vídeos com tutoriais e dicas para 

auxiliar a produção de conteúdos audiovisuais para pessoas que queiram aprender mais sobre essa 

linguagem. 

 
Dica SEaD 

 

Temos também a opção de acessar tutoriais para ferramentas disponíveis na Internet, em que é possível 

a criação de infográficos, mapas mentais, histórias em quadrinhos entre outros. 

 

Ferramentas para Web 2.0 

 

Para usuários que tenham vínculo com a UFSCar, a Secretaria Geral de Informática da UFSCar 

disponibiliza serviços e ferramentas para trabalho remoto, como e-mail e as ferramentas do Google 

Suíte. 

Para a realização de webconferências – Google Meet e Google Chat 

 
Saiba como usar o Google Meet e o Google Chat 

Acesse também o Manual Completo 

 

 

https://cursos.poca.ufscar.br/course/view.php?id=17
https://cursos.poca.ufscar.br/course/view.php?id=10
https://cursos.poca.ufscar.br/course/view.php?id=43
https://inovaeh.sead.ufscar.br/material-de-apoio/dica-sead/
https://inovaeh.sead.ufscar.br/material-de-apoio/tutoriais/ferramentas-para-web-2-0/
https://www.youtube.com/watch?v=bKnhrKJMicU&feature=youtu.be
https://www.sin.ufscar.br/home/tutoriais


 

Veja outras ferramentas oferecidas pela Google Suite. Clique aqui!   

  

 

 

Elas podem ser acessadas no canto superior direito da sua conta. 

 

  

  

 

Também acessando a suite da Google você terá disponível o Google Classroom, uma ferramenta de sala 

de aula on-line que ajuda alunos e professores a organizar as tarefas, aumentar a colaboração e 

melhorar a comunicação. 

 
Para acessar os tutoriais do Classroom, clique aqui! 

Esperamos que estas sugestões possam ser úteis a todos.  

Dúvidas em relação ao uso de ferramentas e ao uso do Moodle? Escreva-nos!  

 

inovaeh@sead.ufscar.br 

 

https://inovaeh.sead.ufscar.br/wp-content/uploads/2020/03/print-tela-google-meet.png
https://www.sin.ufscar.br/servicos/e-mail-e-listas/ferramentas-do-g-suite
https://inovaeh.sead.ufscar.br/material-de-apoio/tutoriais/googleclassroom/
mailto:inovaeh@sead.ufscar.br


 

 

 

Equipe pedagógica da SEaD-UFSCar 

 

Maria Angélica do Carmo Zanotto 

Priscila Cristina Fiocco Bianchi 

Cleide de Lourdes da Silva Araújo 

Ana Paula Rodrigues da Silva 

Luciene Aparecida Gouvêa Nogueira 

http://inovaeh.sead.ufscar.br/  

http://inovaeh.sead.ufscar.br/

