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Curso On-line: Gestão em EaD 
 
 

O uso da internet no contexto educacional tem se tornado cada vez mais intenso em função 
das inúmeras possibilidades trazidas pelo ambiente virtual. Por conta de tal realidade, 
conhecimentos e  habilidades com relação à modalidade de EaD tornam-se um diferencial 
de qualidade para os profissionais da educação. 
  
É com o objetivo de contribuir com tal cenário educativo que este curso é proposto. Uma 
oportunidade de ampliar conhecimentos tornando-os ações diante de uma modalidade 
educativa capaz de romper as mais diversas fronteiras, principalmente de espaço. 
 
 
Contexto de produção 
 
 
Esta é uma atividade interdisciplinar do Curso de Pedagogia: Gestão e Tecnologia 
Educacional da UNIMINAS. Estão envolvidas as disciplinas: 
 

 Informática Aplicada à Educação III - Gilca dos Santos Vilarinho  
 Didática dos Meios II - Juliene Vasconcelos   
 Introdução à EaD II - Zeila Miranda Ferreira  

 
A junção das três disciplinas permite que a realização do trabalho seja mais rica e 
proveitosa, pois possibilita contar com conhecimento de diferentes áreas fazendo com que 
em um único processo, resulte em um trabalho de consistente e de considerável importância 
para a formação das alunas do curso. 
  
A escolha do tema se deu em função da enorme admiração e interesse pela modalidade de 
EaD. Além de ser o tema que será abordado em meu TCC, é também uma valiosa 
oportunidade de ampliar conhecimentos e habilidades em relação à Educação a Distância e 
assim poder manter minha caminhada rumo ao objetivo de ser uma gestora atuante nesta 
modalidade de ensino-aprendizagem. 
 
 
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) – TelEduc 
 
 
Todo curso de EaD utiliza uma plataforma para realização das tarefas propostas pelo 
mesmo. Este ambiente deve dispor de funcionalidades que permitam a participação, 
interação e realização das atividades dos alunos e professores participantes do curso. O 
ambiente aqui utilizado será o TelEduc, pois é a plataforma de EaD utilizada no curso de 
Pedagogia: Gestão e Tecnologia Educacional - UNIMINAS. 
 
O TelEduc é um ambiente de suporte para o processo de ensino-aprendizagem a distância, 
através desta plataforma realizam-se cursos de EaD através da internet. Este ambiente foi 
desenvolvido pelo Núcleo de Informática Aplicada à Educação - NIED sob a orientação da 
Profª. Drª. Heloísa Vieira da Rocha e Danilo Brandão Gonçalves, e desenvolvimento de 
Daniele Tiono Ivasse, Naime Iosimuta, Gabriel Martins Dias e Felipe Villela Lourenço do 
Instituto de Computação da Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP e é utilizado e 
aprimorado desde 1998. 



 
Existem várias instituições que fazem uso desta plataforma como: UNICAMP, PUC SP, 
UNIMINAS, UNOPAR, UNIPE, UNIVATES, UNIFESP dentre outras. É um software gratuito 
que possui ferramentas estruturadas conforme necessidades de seus usuários, pode ser 
redistribuído ou modificado conforme termos da GNU - General Public License versão 2, 
como publicada pela Free Software Fundation. 
 
Para instalar o TelEduc basta acessar o endereço http://hera.nied.unicamp.br/teleduc/, clicar 
na opção Download e seguir as orientações que estão no site. Os recursos disponibilizados 
pelo ambiente são: 
  

 Estrutura do Ambiente: contém informações sobre o funcionamento do ambiente 
TelEduc;  

 Dinâmica do Curso: contém informações sobre a metodologia e a organização geral 
do curso;  

 Agenda: traz a programação de um determinado período do curso (diária, semanal, 
etc.);  

 Avaliações: lista as avaliações em andamento no curso;  
 Atividades: estarão postadas as tarefas a serem realizadas durante o curso;  
 Material de Apoio: serão encontradas informações úteis relacionadas à temática do 

curso, subsidiando o desenvolvimento das atividades propostas;  
 Leituras: apresenta artigos relacionados à temática do curso, podendo incluir 

sugestões de revistas, jornais, endereços na Web, etc;  
 Perguntas Frequentes: contém a relação das perguntas realizadas com maior 

freqüência durante o curso e suas respectivas respostas;  
 Exercícios: ferramenta para criação/edição e gerenciamento de Exercícios com 

questões dissertativas, de múltipla-escolha, de associar colunas e de verdadeiro ou 
falso;  

 Parada Obrigatória: contém materiais que visam desencadear reflexões e 
discussões entre os participantes ao longo do curso;  

 Mural: é um espaço reservado para que todos os participantes possam disponibilizar 
informações consideradas relevantes para o contexto do curso;  

 Fóruns de Discussão: é possível ter acesso a uma página que contém tópicos que 
estão em discussão naquele momento do curso;  

 Bate Papo: permite uma conversa em tempo-real entre os alunos do curso e os 
formadores;  

 Correio: trata-se de um sistema de correio eletrônico interno ao ambiente. Assim, 
todos os participantes de um curso podem enviar e receber mensagens através deste 
correio;  

 Grupos: permite a criação de grupos de pessoas para facilitar a distribuição e/ou 
desenvolvimento de tarefas;  

 Perfil: trata-se de um espaço reservado para que cada participante do curso possa se 
apresentar aos demais de maneira informal, descrevendo suas principais 
características, além de permitir a edição de dados pessoais. O objetivo fundamental 
do Perfil é fornecer um mecanismo para que os participantes possam se “conhecer a 
distância" visando ações de comprometimento entre o grupo. Além disso, favorece a 
escolha de parceiros para o desenvolvimento de atividades do curso (formação de 
grupos de pessoas com interesses em comum);  

 Diário de Bordo: é um espaço reservado para que cada participante possa registrar 
suas experiências ao longo de sua participação no curso: sucessos, dificuldades, 
dúvidas, anseios visando proporcionar meios que desencadeiem um processo 
reflexivo a respeito do seu processo de aprendizagem. As anotações pessoais podem 
ser compartilhadas ou não com os demais. Em caso positivo, podem ser lidas e/ou 
comentadas pelas outras pessoas, servindo também como um outro meio de 
comunicação;  

http://hera.nied.unicamp.br/teleduc/


 Portfólio: os participantes do curso podem armazenar textos e arquivos utilizados 
e/ou desenvolvidos durante o curso, bem como endereços da Internet. Esses dados 
podem ser particulares, compartilhados apenas com os formadores ou 
compartilhados com todos os participantes do curso;  

 Acessos: opção utilizada para acompanhar a freqüência de acesso dos usuários ao 
curso e às suas ferramentas;  

 Configurar: possibilita alterar configurações pessoais no ambiente tais como: senha, 
login, idioma e notificação de novidades; 

 Intermap: permite aos formadores visualizar a interação dos participantes do curso 
nas ferramentas Correio, Fóruns de Discussão e Bate-Papo, facilitando o 
acompanhamento do curso; 

 Administração: permite gerenciar as ferramentas do curso, as pessoas que 
participam do curso e ainda alterar dados do curso; 

 Suporte: Permite aos formadores entrar em contato com o suporte do Ambiente 
(administrador do TelEduc) através de e-mail. 

 
De acordo com o curso proposto pela instituição, algumas das ferramentas listadas acima 
podem ser utilizadas com mais freqüência, assim com outras poderão não ser utilizadas. 
 
 
Acesso ao curso 
 
 
Para fazer sua inscrição do curso no TelEduc, siga as seguintes instruções: 
  
Entre no site: ped.ead.uniminas.br >> Vá em Cursos >>> Cursos com inscrições abertas 
>>> Gestão em EaD >> No Curso: Gestão em EaD, selecione >>> Inscrições >> Observe se 
está no curso correto e selecione  "Inscreva-se" >> Coloque seu login >> Digite seu e-mail 
>> Clique em Inscrever.  
 
Espere para que sua inscrição seja aceita pelo professor. Abra seu e-mail no yahoo, olhe se 
já recebeu o e-mail do TelEduc aceitando sua inscrição e copie sua senha (selecione-a e 
copie com CTRL + C). No TelEduc, vá em Cursos >>> Cursos com inscrições abertas >>> 
Segundo Sem. 2006 >>> Gestão em EaD >>> Entrar >>> coloque seu login >>> coloque 
sua senha (colando com CTRL + V a senha que você recebeu do TelEduc). Leia a Agenda e 
faça o que for solicitado. 
 
 
Contatos 
 
 
Durante a realização das atividades caso haja alguma dúvida, dificuldade ou problema com 
a utilização da plataforma, ou até mesmo com a execução de alguma tarefa eis alguns 
contatos para que as dificuldades possam ser resolvidas e as atividades realizadas 
conforme devem: 
  
Coordenadora Pedagógica 
Ketiuce Ferreira Silva - ketiuce@yahoo.com.br 
  
Equipe de Apoio 
Elsa Guimarães Oliveira - elsagui2004@yahoo.com.br 
Gilca dos Santos Vilarinho - gilca@uniminas.br 
Juliene Vasconcelos - juliene@uniminas.br 
Zeila Miranda Ferreira - zeilamf@uniminas.br  
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Folder do Curso 
 
 

 


