UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA E INOVAÇÃO
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO - PROEX
NÚCLEO AVANÇADO DE NOVAS TECNOLOGIAS DO ENSINO - NANTE
PERGUNTAS FREQUENTES
Curso de Extensão “Produção de Material Didático para EaD”, na modalidade Educação
a Distância, para ingresso no 2º semestre de 2020.

Quem pode se candidatar ao curso?
As vagas são destinadas a brasileiros natos ou naturalizados portadores de diploma de
Curso Superior reconhecido pelo MEC ou que estejam cursando o nível superior e
candidatos estrangeiros portadores de diploma com tradução juramentada para a língua
portuguesa.

Qual é o número vagas?
1.000 (um mil) vagas

Qual o objetivo do curso?
O Curso, na modalidade a distância, tem por objetivo a capacitação profissional, assim
como atender à demanda por formação qualificada de pessoal para atuar na área de
adaptação e produção de material didático para a EaD.

Qual é a ementa do curso?
• Planejamento do MD no contexto do design instrucional e do projeto pedagógico do
curso.
• Modelos pedagógicos centrados nas possibilidades tecnológicas dos cursistas e na
construção da autonomia no ato de aprendizagem.
• Parâmetros de qualidade para produção de MD para EAD.
• Linguagem para EAD, arquitetura da informação e criação de atividades
autoinstrucionais e interativas.
• Padrões e desafios práticos para transposição didática intermodal a partir de gêneros
acadêmicos e didáticos diversos.
• Elementos de diagramação do material apostilado
• Elaboração de storyboard e roteiros para vídeos.
• Direitos autorais aplicados à produção de MD para EAD

Quanto tempo dura o curso?
O curso tem duração de 03 (três) meses e será ofertado no período de 16/09 a
09/12/2020, totalizando uma carga horária de 120 (cento e vinte) horas.

E se não concluir o curso neste prazo?
O aluno que não concluir o curso no prazo estabelecido terá seu vínculo desativado do
sistema acadêmico e não fará jus a qualquer outro procedimento acadêmicoadministrativo junto ao curso.

Onde vou fazer o curso e pegar o material didático?
Todo online através do Ambiente Virtual de Aprendizagem MOODLE, onde estará
disponível o
material didático do Curso.

Quais as condições para ser aprovado ao final do curso?
O processo avaliativo está concebido como parte integrante do processo de ensino e
aprendizagem e deverá ser minimamente composto por avaliações a distância que se
darão sobre tarefas semanais ou quinzenais.

Como será calculada a nota final?
A nota final em cada curso proposto será composta a partir das notas obtidas nas
avaliações intermediárias, podendo ser ainda complementada por uma atividade extra
ou de reposição. Será aprovado no curso o estudante que obtiver uma nota superior ou
igual a seis.

Onde devo fazer a inscrição?
Acesse o site www.lante.uff.br, clique no banner do Curso de Extensão, no link
“Inscrição”.
Qual o valor da taxa de inscrição?
O Valor integral é de R$600,00 (seiscentos reais).

O Valor da Taxa de inscrição pode ser parcelado?
Sim. Este valor poderá ser pago em duas vezes sem juros de R$300,00 (trezentos reais),
com vencimento em 10/08 e 10/09.
*Os candidatos que não efetuarem o pagamento da primeira parcela até o dia
10/08/2020, só terão acesso ao boleto no valor integral do curso.

O curso tem mensalidades?
Não, apenas taxa de inscrição.

Qual o período de inscrição?
27 de julho a 09 de setembro de 2020.

Como eu faço a inscrição?
Preenchendo o formulário de REQUERIMENTO de INSCRIÇÃO com os dados cadastrais
e dados específicos. E dando aceite às normas do Termo de Conduta do Ambiente Virtual
de Aprendizagem, parte integrante do edital.

Qual e-mail utilizo para cadastrar minha inscrição?
Utilize apenas um endereço eletrônico (e-mail), de preferência Gmail, não é permitido
o uso de e-mail coletivo ou associado.

Como se faz a emissão da GRU Guia de Recolhimento da União para pagamento?
Clicando no ícone “Imprimir Boleto”, no ambiente de inscrição do candidato

Onde posso pagar a GRU?
Em qualquer agência bancária, correspondentes bancários ou por meio de serviços
disponíveis da internet, não sendo permitido agendamento eletrônico ou depósito em
conta.

Eu posso gerar a GRU fora do ambiente de inscrição?
Não será acatado o pagamento de GRU gerado por outros meios que não o estabelecido
neste edital.

O valor da taxa de inscrição é devolvido ao candidato?
Não. Os pagamentos realizados não serão devolvidos em hipótese alguma ou
reaproveitados para inscrição de outro candidato ou de um novo processo seletivo.

Paguei a taxa de inscrição, mas o status não consta como pago. Como proceder?
Respeitando o prazo previsto de 3 (três) dias úteis após a data do pagamento, o
candidato deverá
entrar em contato com a coordenação pelo e-mail
extensão.lante@gmail.com informando: CPF, nome completo e anexando cópia do
comprovante de pagamento para avaliação.

O que faço depois que status mudar para PAGO?
Confirmado o pagamento da taxa de inscrição o candidato terá acesso ao procedimento
seguinte que se configura no ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO PARA PRÉ-MATRÍCULA,
conforme disposto no item 6 do edital.

Qual o prazo para efetivação da matrícula?
O ENVIO ONLINE DA DOCUMENTAÇÃO ficará disponível no ambiente de inscrição do
candidato, após a confirmação do primeiro pagamento realizado, no período de 28/07
a 14/09/2020.

Quais os documentos para a matrícula?



Arquivo único - Carteira de Identidade e CPF OU Carteira Profissional
Arquivo único - Diploma de Curso Superior (frente e verso) ou Certidão de
Conclusão de Curso Superior. Para candidatos não formados, Declaração de
Matrícula em curso Superior reconhecido pelo MEC.

Posso enviar os arquivos para a matrícula em qualquer extensão?
Não, somente em pdf ou jpg.

Quando devo imprimir o comprovante de matrícula?
Após o envio dos arquivos o candidato poderá atualizar/reenviar os documentos e ao
final, deverá obrigatoriamente imprimir o comprovante.

Posso enviar os documentos por Correios ou e-mail?
Não. Somente pelos meios indicados instruídos no edital.

Quando começa o curso?
16 de setembro de 2020. Nesta data, os candidatos receberão por e-mail o acesso para
iniciar o curso no Ambiente Virtual Moodle.

Quem terá direito ao certificado?
Farão jus ao Certificado de Capacitação Profissional expedido pela UFF apenas os alunos
que atingirem a média 06 (seis) na realização das tarefas do Curso.
Não será concedido o Certificado de Extensão ao candidato que não cumprir qualquer
um dos requisitos exigidos neste Edital, bem como não atender ao requisito mínimo
previsto no item 1.2, aquele que apresentar documentos e/ou informações que não
correspondam à verdade.

O certificado será enviado por correios?
Não. O certificado será emitido pela Pró-Reitoria de Extensão da UFF, na forma digital,
com as validações e garantias exigidas neste modelo de documento oficial.

Continuo com dúvidas, como faço contato?
Em caso de dúvidas, o candidato deverá apresentá-las por e-mail para
extensao.lante@gmail.com.

CRONOGRAMA DA SELEÇÃO – 2_2020

EVENTO
Período de Inscrição

DATA
27/07 a 09/09/2020

Pagamento da Taxa de inscrição - 1° Parcela (Anexo 2)

10/08/2020

Pagamento da Taxa de inscrição - 2° Parcela (Anexo 2)

10/09/2020

Pagamento Integral da Inscrição (Anexo 2)

10/09/2020

Período de Pré-matrícula e Envio da Documentação
(a partir do primeiro pagamento realizado)

28/07 a 14/09/2020

Período de Confirmação da Matrícula

11 a 15/09/2020

Início do Curso na Plataforma Moodle

16/09/2020

Término do Curso

09/12/2020

