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APRESENTAÇÃO

Este livro didático tem como principal objetivo apresentar aspectos sobre o 
processo de produção de materiais didáticos destinados à Educação a Distância 
no âmbito da Universidade Federal de Santa Maria e, mais especificamente, 

no interior do Núcleo de Tecnologia Educacional, órgão responsável pelos cursos 
ofertados nessa modalidade na instituição. 

Com esse intuito, na primeira Unidade (Educação a Distância), abordaremos os 
aspectos didático-pedagógicos da Educação a Distância, assim como sua trajetória 
como modalidade no Ensino Superior. Além disso, nessa primeira Unidade, também 
contextualizaremos o Núcleo de Tecnologia Educacional (NTE/UFSM), explicando 
um pouco da sua história e apresentando alguns de seus principais objetivos, como 
a democratização do conhecimento científico, a oportunidade de acesso aos sa-
beres acadêmicos, a implementação de cursos e projetos de educação mediados 
por tecnologias educacionais, etc. Por fim, também apresentaremos brevemente 
parte da história e do Ambiente Virtual de Aprendizagem utilizado pela UFSM nos 
cursos EaD – o Moodle –, cuja principal finalidade é mediar a aprendizagem na 
modalidade a distância. 

Na Unidade 2 (Dinâmica de produção de materiais didáticos na Equipe Mul-
tidisciplinar), explicaremos o processo de produção de materiais didáticos no 
âmbito da Equipe Multidisciplinar do NTE, perpassando todas as subequipes que 
a compõem: Equipe Pedagógica, Equipe de Revisão, Equipe de Design, Equipe de 
Audiovisual/Comunicação, além do Suporte Administrativo e de Tecnologia da 
Informação. Nessa Unidade, além da apresentação das responsabilidades de cada 
subequipe, também mostraremos e detalharemos os meandros do processo de 
elaboração dos livros didáticos, que envolve profissionais e habilidades de diversas 
áreas em diálogo. 

A terceira Unidade (Orientações para a produção de livro didático) tem como 
principal objetivo explicitar algumas orientações fundamentais para o processo de 
produção de livros didáticos para EaD na Equipe Multidisciplinar, de modo a otimizar 
e potencializar esse processo. Nesse sentido, nessa última Unidade, apresentaremos 
orientações para o planejamento dos materiais didáticos pelos professores autores, 
orientações técnicas, orientações de escrita e orientações para referências biblio-
gráficas, baseadas no Manual de Dissertações e Teses da UFSM (MDT, 2015). 



ENTENDA OS ÍCONES

ATENção: faz uma chamada ao leitor sobre um assunto, 
abordado no texto, que merece destaque pela relevância.

iNTErATiviDADE: aponta recursos disponíveis na internet 
(sites, vídeos, jogos, artigos, objetos de aprendizagem) que 
auxiliam na compreensão do conteúdo da disciplina.

SAiBA MAiS: traz sugestões de conhecimentos relacionados 
ao tema abordado, facilitando a aprendizagem do aluno.

TErMo Do gloSSário: indica definição mais detalhada de 
um termo, palavra ou expressão utilizada no texto.
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INTRODUÇÃO

A Educação a Distância é uma modalidade educacional que vem conquis-
tando espaço a cada dia com o objetivo de democratizar o processo de 
ensino e aprendizagem, proporcionando maior autonomia e flexibilidade 

no processo formativo inicial e continuado. Diante disso, os materiais didáticos 
tornam-se grandes aliados no compartilhamento de conhecimentos e na busca 
por uma educação a distância de qualidade. Haja vista que os materiais didáticos 
produzidos são destinados aos cursos EaD da UFSM, faz-se importante refletir 
acerca de alguns elementos que compõe o ensino a distância. Por isso, na Unidade 
1 serão abordados os aspectos didático-pedagógicos da Educação a Distância e 
seu percurso histórico no Ensino Superior, demonstrando como estes processos 
se inter-relacionam no cenário universitário. 

Essa unidade encontra-se subdividida em 5 subunidades, sendo elas: 1.1  Aspectos 
didático-pedagógicos do ensino a distância; 1.2 Educação a distância e seu percurso 
no sistema do Ensino Superior; 1.3 Núcleo de Tecnologia Educacional- NTE e 1.4 
Plataforma Moodle.

Além dos aspectos abordados a respeito da Educação a Distância e do Ensino 
Superior, também buscamos contextualizar o Núcleo de Tecnologia Educacional- 
NTE, com o intuito de apresentá-lo e mostrar como ele constitui-se em espaço de 
formação. Também abordaremos um pouco da história e objetivos do ambiente 
virtual Moodle.

Esperamos que gostem da leitura e que esse material possa servir como suporte 
para a sistematização de seus materiais didáticos.
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ASPECTOS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS 
DO ENSINO A DISTÂNCIA

1.1

Ao fim do século XX e início do século XXi, o cenário educacional brasileiro passou 
por profundas mudanças políticas, econômicas, culturais e tecnológicas. Com o 
advento da globalização, a conexão mundial dada com a criação da internet tor-
nou possível o surgimento da era da informação. Essas mudanças sociais afetam 
a educação, a qual prepara-se para novos questionamentos: Qual o papel da edu-
cação neste novo cenário? Quais apontamentos, nuances e estratégias podem ser 
alcançadas com os recursos midiáticos?

Em meio a essas interpelações, educadores brasileiros idealizam os avanços tecno-
lógicos em prol da educação. Surge então a Educação a Distância, caracterizada pelo 
decreto nº 9.057, de 25/05/2017, que revoga o decreto nº 5.622, de 19/12/2005, como:

A modalidade educacional na qual a mediação didático-peda-
gógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorra com a 
utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, 
com pessoal qualificado, com políticas de acesso, com acompa-
nhamento e avaliação compatíveis, entre outros, e desenvolva 
atividades educativas por estudantes e profissionais da educação 
que estejam em lugares e tempos diversos (BrASil, 2017).

Nesse sentido, a educação a distância necessita da utilização com qualidade de 
instrumentos mediadores no processo de ensino e aprendizagem, uma vez que 
as situações de ensino que aderem ao uso das tecnologias são consideradas como 
uma situação de atividade instrumentada e, “esse recurso constitui uma tecnologia 
para o ensino, que interfere nas relações e nas interações didáticas” (PEiXoTo, 2011, 
p. 32).  Vygotsky é considerado o precursor no debate sobre a importância dos ins-
trumentos no desenvolvimento intelectual humano, dos quais difere-os em dois:
 

[...] a ferramenta de trabalho, utilizada pelo homem para trans-
formar o mundo exterior, especificamente um objeto material. E 
o instrumento psicológico que não está no mundo exterior, mas 
na atividade psíquica do sujeito, sendo esse instrumento um meio 
de influência do sujeito sobre si mesmo (JACQUES, 2014, s.p.).

ATENção: As tecnologias são técnicas utilizadas para a 
produção de instrumentos, o que pressupõe desde a invenção 
de um lápis até a invenção de máquinas como o computador 
(JACQUES, 2015).

1



 Orientações para a produção de materiais didáticos do Núcleo de Tecnologia Educacional/UFSM · 13

Nesse aspecto, o computador configura-se pela convergência entre a ferramenta 
de trabalho e o instrumento psicológico, uma vez que sua criação permitiu o apri-
moramento no desenvolvimento de pesquisas e alterou substancialmente o modo 
de conhecer e interagir socialmente. A internet propicia o acesso à informação 
e a conexão em rede; todavia, pode supor-se que no contexto social quaisquer 
apropriações permitem promover desenvolvimento de maneira qualitativa e he-
gemônica, o que de fato não se confirma, porque os “conteúdos disponibilizados 
à apropriação encerram aspectos qualitativamente distintos, deixando claro, in-
clusive, que nem toda a aprendizagem é, de fato, promotora de desenvolvimento” 
(MArTiNS, 2013, p. 280). 

No que tange à apropriação de conceitos, é importante pontuar que ela não é sinô-
nimo de informação. Conforme explicação de Saviani (2011), conhecimento significa: 

[...] a capacidade de compreender as conexões entre os fenôme-
nos, captar o significado das coisas, do mundo em que vivemos. 
E hoje parece que quanto mais informações circulam de forma 
fragmentada pelos mais diferentes veículos de comunicação, 
mais difícil se torna o acesso ao conhecimento que nos permi-
tiria compreender o significado da situação em que vivemos 
(SAviANi, 2011, p. 309).

Nesse sentido, o trabalho pedagógico em geral deve estar atento para promover 
uma educação intencional, organizada e sistemática, visto que na educação a dis-
tância as dúvidas e anseios dos acadêmicos são expostos de maneira mediada por 
diferentes recursos disponibilizados pela Plataforma Moodle. As dúvidas e análises 
são formuladas pelos estudantes de maneira assistemática - dos quais encontram-
-se as informações -, sendo que é no processo dialógico que tutores e professores 
intervém para auxiliar os acadêmicos a construírem formas mais elaboradas de 
pensamento - o conhecer para além das aparências.

Intrinsecamente ao processo de conhecer para além das aparências, encontra-se o 
papel da mediação no processo educativo, que se constitui como a relação dialó-
gica entre professor, objeto de conhecimento e estudantes, tendo como principal 
instrumento psicológico a linguagem - componente fundamental que permite a 
conexão entre os pensamentos e análises dos seres humanos. 

A Educação, especialmente no ensino a distância, além dos elementos da trí-
ade (professor, saberes e aluno) no processo de mediação, “há que se reconhecer 
a presença da tecnologia, permeando todos os demais elementos do processo 

SAiBA MAiS: Toda relação do ser humano com o mundo é 
um ato mediado. A mediação pode ser caracterizada pelos 
entes envolvidos em uma determinada ação. Por exemplo: a 
mediação instrumental envolve o ser humano mediado por 
instrumentos. A mediação didático-pedagógica estabelece a 
relação entre professor, objeto de conhecimento e aprendizes 
(JACQUES, 2015).

3
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 didático-pedagógico e há de não subestimá-la, nem superestimá-la, mas usá-la pe-
dagogicamente para atingir os objetivos de aprendizagem pretendidos” ( MENDoNçA, 
2009, p. 7). A este propósito, Alava (2002) propõe, em sua representação de tríade, 
a inserção dos recursos midiáticos na relação entre professor e aluno. A figura 1 
esboça tal representação:

FigUrA 1– Representação do triângulo pedagógico com a inserção das mídias.

FoNTE: (AlAvA, 2002, p. 49).

Analisando as proposições de Alava (2002), ao interpor as mídias entre professor e 
estudante, o autor parece não levar em conta a necessidade do estudo das potencia-
lidades das ferramentas midiáticas na inserção do planejamento intencional, pois 
uma vez que, utilizando as mídias a serviço da educação, o professor incumbe-se 
em utilizar o recurso para promover a aprendizagem, aliando as potencialidades 
da ferramenta à sua intervenção pedagógica.  Ainda, há o equívoco da linearidade 
entre mídias e saberes, uma vez que informação não é sinônimo de conhecimento 
(SAviANi, 2011). 

Neste sentido, as Tecnologias de Informação e Comunicação - TICs constituem-
-se no âmbito da prática social através das relações e significados que os sujeitos 
atribuem a elas. Essas atribuições provocam modificações na maneira como lida-
mos com a informação e o conhecimento, requerendo a organização de situações 
pedagógicas particulares e um redirecionamento da prática pedagógica, agora não 
mais firmada, ora na centralidade do professor, ora do aluno, ora do saber e ora das 
mídias, mas na relação dialética que estabelecem no contexto educativo. 

Dessa forma, as mediações não se apresentam de forma linear e como categorias 
isoladas, mas ocorrem de maneira complexa, contextual, dinâmica, inter-relacional 
(ToSCHi, 2010). A este aspecto, a autora propõe a substituição do triângulo peda-
gógico pela espiral pedagógica, na qual “não há centros, e os agentes educativos 
articulam-se alternada e continuamente” (ToSCHi, 2010, p. 5). 

No contexto do ensino a distância, o movimento de ensino e aprendizagem é 
constituído entre estudante, professor, tutor, instrumentos mediadores (em especial 
a ferramenta Moodle)- a convergência disso promove a aprendizagem. A figura 2 
apresenta a relação constituída no ensino e aprendizagem a distância.
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FigUrA 2- Movimento de ensino e aprendizagem no contexto da EaD

FoNTE: Autores.

O movimento de ensino e aprendizagem no contexto da EaD procura evidenciar a 
necessidade de interação entre professor, tutor e acadêmicos utilizando os recursos 
da plataforma Moodle. Para que efetivamente ocorra o ensino e aprendizagem, 
algumas ações são necessárias: planejamento intencional, atividade de ensino, 
atividade de estudo, conhecimento das potencialidades do Moodle, prática peda-
gógica, interatividade e comprometimento.

As ações supracitadas relacionam-se em um movimento dialético, porque ocorrem 
em uma conjuntura maior de maneira que uma ação é substancial à outra. Desta forma 
na atividade de ensino o professor organiza seu planejamento para atingir intencional-
mente os objetivos do processo de aprendizagem. Para tanto, o acadêmico necessita 
ter uma atividade de estudo que compreenda a necessidade de apropriar-se dos co-
nhecimentos previstos pelo professor e que desenvolva a autonomia para além deles.

APRENDIZAGEM

Interatividade

Conhecimento das
potencialidades 
do moodle

Professor 
e Tutor

Instrumentos
mediadores

Planejamento
Intencional

Atividade
de estudo

Acadêmicos

Prática
Pedagógica

Comprometimento

MOVIMENTO DE ENSINO E APRENDIZAGEM
NO CONTEXTO DA EAD
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 Uma das questões centrais no ensino a distância é o professor e o tutor conhe-
cerem as potencialidades dos instrumentos mediadores, em especial da platafor-
ma Moodle, a fim de organizar em seu planejamento intencional atividades que 
permeiem a interatividade, facilitando a prática pedagógica. Há de se destacar a 
necessidade do acadêmico buscar a construção de um perfil autônomo, compro-
metido, curioso, questionador e planejar em suas atividades diárias um tempo 
destinado às atividades propostas no ambiente Moodle.
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EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E SEU 
 PERCURSO NO SISTEMA DE ENSINO 
SUPERIOR

1.2

A Educação a Distância - EaD tem percorrido caminhos que precisam ser destacados 
para compreendermos os processos que a constituem como modalidade de ensino. 

Em 1996, a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabeleceu as Dire-
trizes e Bases da Educação Nacional (lDBEN), em seu art. 80, insere a Educação a 
Distância - EaD como modalidade de ensino no sistema de educação formal, sendo 
incluída como uma das opções de modificação do sistema de ensino nacional. “O 
Poder Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino 
a distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e de educação continuada” 
(BrASil, 2005, p. 31). Após a implementação desta lei, a modalidade passa a ser 
equivalente para todos os níveis de ensino. Desta forma, o Ensino Superior passa 
a contar com mais essa modalidade, que vem para fortalecer o Ensino Superior.

Em 2006, o Sistema Universidade Aberta do Brasil - UAB foi instituído pelo De-
creto nº 5.800, de 08 de junho de 2006. Sua finalidade foi expandir e interiorizar a 
oferta dos cursos e programas de Educação Superior no país. A partir desta nova 
configuração, a EaD começa a se constituir como modalidade de Ensino Superior, 
tendo como objetivos: 

I - oferecer, prioritariamente, cursos de licenciatura e de for-
mação inicial e continuada de professores da educação básica;
II - oferecer cursos superiores para capacitação de dirigentes, 
gestores e trabalhadores em educação básica dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios;
III - oferecer cursos superiores nas diferentes áreas do conhe-
cimento;
IV - ampliar o acesso à educação superior pública;
V - reduzir as desigualdades de oferta de ensino superior entre 
as diferentes regiões do País;
VI - estabelecer amplo sistema nacional de educação superior 
a distância; e
VII- fomentar o desenvolvimento institucional para a modalidade 
de educação a distância, bem como a pesquisa em metodolo-
gias inovadoras de ensino superior apoiadas em tecnologias de 
informação e comunicação (BrASil, 2006).

A partir deste decreto, podemos observar seus incisos e perceber que a expansão dos 
cursos na modalidade a distância começa a se configurar e, assim, demonstrar um 
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grande potencial. Podemos observar que muitas das demandas nesta modalidade 
ainda precisam ser repensadas, mas também precisamos refletir sobre a crescente 
oferta de cursos de formação inicial e continuada que a EaD tem proporcionado, 
levando os estudantes a constituir seus processos formativos e incentivando-os na 
busca pelo aperfeiçoamento profissional.

Deve-se lembrar que a EaD não se constitui como uma instituição de Ensino 
Superior na modalidade a distância, mas ela se organiza como um sistema que 
fomenta a modalidade de Educação a Distância nas instituições públicas de Ensi-
no Superior, apoiando pesquisas e novas formas de expansão do conhecimento. 
Também incentiva a colaboração entre a união e os entes federativos e estimula a 
criação de centros de formação permanentes por meio dos polos de apoio presencial 
em localidades estratégicas (CAPES, 2017).

Ressaltamos que a modalidade a distância apresenta algumas especificidades 
em relação à modalidade presencial. De acordo com Decreto n. 6.303, de 12 de 
dezembro de 2007, o polo de apoio presencial é a unidade operacional para o de-
senvolvimento de atividades pedagógicas e administrativas relativas aos cursos e 
programas ofertados a distância.

O decreto citado anteriormente destaca a importância do polo de apoio presen-
cial. Este se localiza na cidade onde o curso será ofertado, é mantido pela Prefeitura 
Municipal ou Estado. Sua infraestrutura é organizada para que alunos, professores e 
tutores tenham acesso e assim possam usufruir deste espaço para aulas presenciais, 
encontros de formação, aulas sistematizadas pelos professores quando necessário e 
pelos estudantes em seus processos de formação. Este constitui-se com laboratórios 
de ensino e pesquisa, laboratórios de informática, biblioteca, recursos tecnológicos, 
entre outros, compatíveis com os cursos que são ofertados. Todos estes recursos 
são para uso e aprimoramento dos estudantes que frequentam o polo presencial.

1.2.1 UAB na UFSM

Em junho de 2006, a Universidade Federal de Santa Maria - UFSM aderiu ao sistema 
UAB, encaminhando para a Secretaria de Educação a Distância um documento 
contendo as ofertas e demanda dos cursos que poderiam ser ofertados pela UFSM, 
assim como polos da região. No mesmo ano, a universidade fez a articulação entre 
a instituição e alguns municípios para oferta de cursos de graduação e pós-gradu-
ação a distância. A partir deste momento a EaD começa a se configurar dentro do 
espaço da UFSM como modalidade de ensino. Os quadros 1 e 2, citados a seguir, 
apresentam um comparativo da expansão do Ensino a Distância na UFSM, os que 
foram ofertados no início do processo de implementação dos cursos em 2006 e os 
que são oferecidos atualmente.
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QUADro 1 - Cursos a distância ofertados pela UFSM em 2006

FoNTE: Autores.

QUADro 2 – Cursos a distância ofertados pela UFSM atualmente

Curso de Pós-graduação/Especialização

Curso de Pós-graduação/Especialização

Curso de Pós-graduação/Especialização

Curso de Pós-graduação/Especialização

Curso de Pós-graduação/Especialização

Curso de Pós-graduação/Especialização

Curso de Pós-graduação/Especialização

Curso de Pós-graduação/Especialização
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Curso de Pós-graduação/Especialização

Curso de Pós-graduação/Especialização

Curso de Pós-graduação/Especialização

Curso de Pós-graduação/Especialização

Curso de Pós-graduação/Especialização

FoNTE: Autores.

Ao observar os quadros 1 e 2, é possível perceber o aumento dos cursos de graduação 
e pós-graduação a distância. Destacando-se o quanto os cursos vêm se expandindo 
e proporcionando a muitas pessoas o acesso à Educação Superior. Não foram cita-
das aqui as capacitações ofertadas pelo Núcleo de Tecnologia Educacional - NTE, 
mas salienta-se que estas são de suma importância para o aprimoramento dos 
professores, tutores e estudantes que atuam na EaD e também no ensino presencial. 
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NÚCLEO DE TECNOLOGIA 
 EDUCACIONAL - NTE

1.3

O Núcleo de Tecnologia Educacional - NTE da Universidade Federal de Santa Maria 
- UFSM, criado pela Resolução n º 021/2011, subordinado ao Gabinete do Reitor, 
tem por fi nalidade executar as políticas defi nidas pelas instâncias competentes da 
UFSM, conforme estatuto e/ou regimento, nas modalidades educacionais mediadas 
por tecnologias em cursos de ensino básico, profi ssionalizante, graduação, progra-
mas de extensão. Atua, dessa forma, como agente de inovação dos processos de 
ensino e de aprendizagem, bem como no fomento à incorporação das Tecnologias 
de Informação e Comunicação aos projetos pedagógicos da UFSM. Veja no Quadro 
3 os objetivos do Núcleo de Tecnologia Educacional.

Quadro 3 -  Objetivos do NTE

ATENção: Texto embasado em informações obtidas no site 
do Núcleo de Tecnologia Educacional <https://nte.ufsm.br/> 

iNTErATiviDADE: Para conhecer um pouco mais, acesse o 
canal NTE Tube: <https://ntetube.nte.ufsm.br/ufsm.br/> 

1

2

Objetivos do NTE:

1.Democratizar o conhecimento científi co para as diferentes camadas sociais;

2.Proporcionar a emancipação coletiva e oportunizar o acesso ao saber aca-
dêmico, visando à redução das desigualdades sociais;

3.Implementar cursos e projetos de educação mediados por tecnologias 
educacionais, propostos pelas unidades universitárias da UFSM;

4.Acompanhar e dar apoio tecnológico aos cursos de graduação, pós-gradu-
ação e extensão nas modalidades educacionais mediadas por tecnologias 
educacionais;

5.Promover a pesquisa sobre tecnologias educacionais, formas e instrumentos 
de ação em rede;

6.Desenvolver, produzir e disseminar ferramentas tecnológicas para a utili-
zação didático-pedagógica;
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7.Fomentar e difundir as Tecnologias de Informação e Comunicação – TIC 
no ensino, estimulando a autoria junto aos professores e estudantes da ins-
tituição e disseminar o conhecimento produzido para as escolas públicas de 
ensino fundamental e médio;

8.Desenvolver convênios e parcerias com empresas e outras instituições de 
ensino governamentais e não-governamentais para promover a educação 
mediada por tecnologias educacionais; e

9.Cooperar com as unidades de ensino, no intuito de manter e desenvolver 
a excelência acadêmica, criando oportunidades para a integração e a con-
vergência entre as modalidades educacionais presencial, semipresencial e 
a distância.

Fonte: Site do NTE

O NTE vem desde 2011 sendo meio para a democratização do ensino, acompanhando 
e apoiando cursos de graduação, pós-graduação e extensão, desenvolvendo pesquisas 
sobre tecnologias educacionais, produzindo e disseminando ferramentas tecnológicas 
para uso pedagógico. O Núcleo conta com três Secretarias (atendimento ao público, 
executiva e acadêmica), Setor Administrativo, Equipe Multidisciplinar (Analista Edu-
cacional, Audiovisual, Design, Revisão Linguística e Suporte Administrativo), Setor 
de Capacitação e Setor de Tecnologia da Informação. Tem como diretor atual o Prof. 
Paulo Roberto Colusso, e como coordenador da UAB/UFSM o Prof. Reisoli Bender 
Filho. Veja na Figura 3 o organograma no Núcleo de Tecnologia Educacional.

FigUrA 3 - Organograma do Núcleo de Tecnologia Educacional

FoNTE: Site do NTE <https://nte.ufsm.br/home/9-apresentacao/142-organograma>
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A equipe do NTE oferece apoio e suporte para vários serviços, como a gravação de 
videoaulas mediante preenchimento de formulário de solicitação, oferta de cursos 
de capacitação através do Plano Anual de Capacitação Continuada - PACC, bem 
como oficinas personalizadas sobre o uso pedagógico do Moodle para estudantes 
e professores do ensino presencial, apoio aos professores na produção de mate-
rial didático, disponibilização, mediante reserva de laboratórios e miniauditório, 
suporte técnico aos ambientes virtuais: Moodle UAB, Moodle Presencial e Moodle 
Capacitação, além de uma Biblioteca Virtual.

iNTErATiviDADE: Acesse o formulário de solicitação para 
gravação de videoaulas no link:
https://nte.ufsm.br/servicos/agendar-gravacao

SAiBA MAiS:  O público-alvo do PACC é a comunidade UFSM, 
em especial, os profissionais dedicados aos projetos de cursos 
na modalidade a distância e os profissionais interessados 
na mediação de suas práticas pedagógicas com o uso de 
tecnologias digitais.

A oferta de disciplinas de cursos presenciais na modalidade 
a distância está regulamentada na Portaria 4.059/2004. Essa 
portaria determina que o percentual de até 20% da carga 
horária total do curso poderá ser ofertado pela modalidade 
a distância.

2

3

ATENção: Canais de contato com o Suporte Moodle:
E-mail: suportemoodleufsm@gmail.com
Telefone: 55 - 3220-8968

Para ter acesso ao conteúdo da "Minha Biblioteca", é 
necessário ser aluno UFSM e efetuar login com a sua matrícula 
e senha do Portal do Aluno / Moodle.

1
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PLATAFORMA MOODLE 
1.4

O Moodle é uma plataforma de Ambiente Virtual de Ensino Aprendizagem (AvEA), 
cuja finalidade é gerir e mediar a aprendizagem na modalidade a distância. Através 
desta plataforma, é possível criar cursos online e integrar diferentes ferramentas 
de comunicação. Segundo Oliveira e De Nardin (2012):

O Moodle permite a associação entre as ações de ensino e apren-
dizagem. Por esse motivo, o consideramos um ambiente Virtual 
de Ensino-Aprendizagem (AvEA) haja visto as potencialidades 
do ambiente para a comunicação e interação num contexto em 
que a aprendizagem está vinculada ao ensino, caracterizando-
-se por seus propósitos pedagógicos e por constituir-se como 
um processo sistemático, organizado e institucional/formal 
(olivEirA; DE NArDiN, 2012, s.p.).

O Moodle apresenta-se como uma ferramenta na qual convergem Atividade de 
Ensino e Atividade de Estudo, no qual o professor se apresenta como o responsável 
pela organização do ensino intencional. Para que as Atividades de Ensino e Estudo 
aconteçam de forma dinâmica e coesa, é necessário que elas sejam propostas pelos 
professores e gerem nos alunos a necessidade de estudo, promovendo atividades 
colaborativas em que os acadêmicos possam socializar suas experiências, dúvidas, 
dificuldades, análises e reflexões. Para isso, é necessário que o professor planeje 
as aulas a partir de seu Plano de Ensino, atentando para o design pedagógico da 
Plataforma Moodle, organizando os conteúdos e as seções de forma que os obje-
tos de estudo (conceitos a serem aprendidos pelos estudantes) estejam claros e 
acessíveis aos mesmos.

A Plataforma Moodle apresenta um conjunto de ferramentas que facilitam a in-
teração entre professores, tutores e alunos. Entre elas, podemos destacar: Fórum, 
Chats, Diários, Glossário, Sopa de Letras, Palavras Cruzadas, etc. Essas ferramentas 
podem ser organizadas em Ferramentas de Gestão, Ferramentas de Elaboração de 
Atividades e Ferramentas de Recursos. O Moodle também apresenta potencialidades 
pedagógicas para o trabalho e a produção colaborativa:

SAiBA MAiS:  Atividades de Ensino e Atividades de Estudos, 
referem-se à teoria organizada pelos estudiosos da Escola 
Histórico-Cultural, especialmente por Leonthiev, que 
apresenta o desenvolvimento do ser humano pela necessidade 
de relacionar-se com seu meio na busca de satisfazer algo, 
internalizando, dessa maneira, atividades externas, que 
propiciarão seu desenvolvimento psíquico.

3
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Nesse sentido, é necessário que, na organização da atividade de ensino, o pro-
fessor convirja as potencialidades pedagógicas do ambiente Moodle, a produção 
colaborativa e o design pedagógico, de modo a qualificar o processo de ensino e 
aprendizagem dos acadêmicos. 

Para tanto, listamos alguns aspectos essenciais no processo de elaboração da 
disciplina na plataforma Moodle: apresentar a disciplina aos acadêmicos com 
linguagem clara e didática, informando sobre os aspectos do plano de ensino, 
cronograma e critérios avaliativos; organizar os conteúdos no ambiente virtual de 
aprendizagem de forma sistemática e hierárquica; as atividades de estudo precisam 
apresentar enunciados claros e precisos evitando dupla interpretação; inserir elemen-
tos (vídeos, softwares, imagens, arquivos de textos, de planilhas, de apresentação, 
gráficos, hiperlinks, mapa conceitual, etc), que propiciem a interação e motivação 
para pesquisa e análise, dirigindo as atividades de estudo; possibilitar atividades 
colaborativas no ambiente virtual de aprendizagem utilizando as ferramentas; ser 
prestativo para atender as dúvidas e dificuldades dos acadêmicos. 
 

Assim, o Moodle constitui-se como comunicacional tendo em 
vista as ferramentas de comunicação assíncronas: mensagens 
e fóruns que criam possibilidades interacionais e incentivam o 
diálogo-problematizador em torno de uma temática específica; e 
síncronas, através do chat, que propicia a problematização pela 
associação com materiais bibliográficos e mediante a definição 
de questões orientadoras (olivEirA; DE NArDiN, 2012, s.p).

Em 2017, o Moodle/UFSM, foi modificado para tornar suas ferramentas mais in-
tuitivas. Apresentamos nas figuras 4 e 5 o layout das duas interfaces do Moodle, a 
anterior à atualização e a atual.

ATENção: A Equipe Multidisciplinar do NTE, oferece apoio da 
subequipe pedagógica para auxiliar os professores a elaborar 
atividades com as ferramentas do Moodle. O agendamento 
pode ser realizado pelo e-mail: 
analistaeducacional@cead.ufsm.br

1
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Figura 4 - Antiga interface do Moodle/UFSM.

FoNTE: NTE

Figura 5 - Nova interface do Moodle/UFSM.

FoNTE: NTE

O Moodle pode ser considerado uma sala de aula virtual, apresentando-se como 
uma ferramenta na qual professor, tutor e aluno organizam suas atividades de 
ensino e estudo, com um objetivo em comum: a aprendizagem.
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2
DINÂMICA DE PRODUÇÃO 

DE MATERIAIS 
DIDÁTICOS NA EQUIPE 

MULTIDISCIPLINAR 
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INTRODUÇÃO

No intuito de apresentar e aproximar os professores autores dos meandros 
dos processos de elaboração dos livros didáticos, esta unidade faz uma 
breve apresentação da Equipe Multidisciplinar e suas subequipes, assim 

como o processo de produção de materiais didáticos no Núcleo de Tecnologia 
Educacional. Acreditamos que é de suma importância que os professores autores 
conheçam como acontece a produção dos livros didáticos e como cada subequipe 
participa desse processo para que possamos realizar um trabalho em conjunto e 
de qualidade para os estudantes.  

As subequipes que compõem a Equipe Multidisciplinar são: Equipe Pedagógica, 
Equipe de Revisão Linguística, Equipe de Design e Equipe  Audiovisual/ Comunicação, 
além de contar com apoio administrativo e de TI. Cada equipe possui uma especi-
ficidade e utiliza seus conhecimentos, métodos e técnicas, característicos de cada 
área de atuação, no intuito de qualificar os processos de produção e finalização dos 
materiais didáticos. As subequipes atuam no mesmo espaço físico, o que facilita as 
interações e trocas de conhecimentos, que são realizadas por reuniões formais e 
informais. Com isso, trabalham em constante diálogo, com o objetivo de produzir 
materiais de qualidade para a formação e desenvolvimento dos estudantes da 
UFSM, além de dar suporte e apoio aos professores da UAB. Nesse sentido, o fluxo 
de produção dos materiais didáticos perpassa todos os profissionais das subequi-
pes, iniciando pela Equipe Pedagógica e finalizando na Equipe de Design. Cada 
subequipe organiza sua dinâmica de trabalho internamente a fim de realizar um 
trabalho com agilidade e qualidade. 

ATENção: A Equipe Audiovisual/Comunicação não trabalha 
diretamente no processo de elaboração de livros didáticos. 
Atua na publicação de notícias, editais e divulgação de 
diferentes assuntos do NTE junto ao site e à página do Núcleo 
no Facebook. Além disso, trabalha na elaboração de vídeos, 
videoaulas e entrevistas. 

1
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CONHECENDO A DINÂMICA DE 
 PRODUÇÃO DOS LIVROS DIDÁTICOS 
NA  EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

2.1

O fluxo do livro didático, produzido pela Equipe Multidisciplinar, possui três sube-
quipes de apoio que trabalham de maneira integrada para que os materiais sejam 
produzidos e postados na plataforma Moodle em tempo hábil. As três subequipes 
de apoio são: equipe pedagógica, equipe de revisão e equipe de design, além de 
suporte administrativo e de TI.  A Equipe Multidisciplinar trabalha em um mesmo 
espaço físico, o qual permite a troca de informações e reuniões formais e informais 
para a agilidade da produção.

A avaliação, revisão e diagramação do material têm caráter contínuo e progres-
sivo,  e obedecem o fluxo de produção apresentado na figura 6:

FigUrA 6 - Fluxograma do material didático do NTE. 

FoNTE: NTE

PROFESSOR

PROFESSOR PROFESSOR

PROFESSOR

PROFESSOR

PEDAGÓGICO PEDAGÓGICO

REVISÃO 1REVISÃO 2

1º contato do professor
solicitando material didático.
Ele recebe da equipe pedagógica
um template em arquivo word
com orientações para montagem 
do material.

O professor a partir do pdf 
recebido sugere últimas alterções 
em relação a texto e imagens.
E repassa para a equipe de design
o que deve ser corrigido.

A equipe de design faz as últimas
alterações sugeridas e encaminha
a versão final para o professor e para
postagem no moodle.  

A equipe de analistas pedagógicas
recebe o documento em word
do professor com o conteúdo 
para o material didático. A partir 
desse documento são feitas 
sugestões para alterações pelo
professor.

A equipe de analistas pedagógicas
confere as alterações feitas pelo 
professor e repassa para a equipe
de revisão linguística e design.

A equipe de revisão linguística 
começa a primeira revisão textual
e a equipe de design faz a seleção
das imagens que precisarão ser 
ilustradas para o material.

A equipe de revisão faz uma
segunda revisão linguística
do material e logo após repassa
essa correção para equipe
de design.

A equipe de design começa
a diagramação do material.
Assim que finalizado o material
é enviado em arquivo .pdf ao 
professor para conferência.

O professor recebe as sugestões
de alteração feitas pela equipe
pedagógica. Após fazer as 
alterações ele envia novamente
o material para o pedagógico.   

O professor recebe as correções
feitas pela equipe de revisão e 
retorna com as considerações.

DESIGN 1

DESIGN 2

DESIGN 3

ORGANOGRAMA DO MATERIAL DIDÁTICO NTE
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EQUIPE PEDAGÓGICA
2.2

A Equipe Pedagógica, também conhecida como Equipe de Analistas Educa-
cionais, é formada por pedagogas, tendo como finalidade oferecer assistência, 
suporte e apoio aos professores dos cursos vinculados à Universidade Aberta do 
Brasil – UAB e à Universidade Federal de Santa Maria - UFSM. Nesse sentido, essa 
Equipe acompanha todo o processo de produção e organização dos materiais di-
dáticos, orientando os professores e buscando qualificar os processos de ensino e 
de aprendizagem dos cursos que atende. 

As pedagogas da Equipe Multidisciplinar também são responsáveis por agendar 
reuniões e encontros, a fim de compreender os procedimentos teóricos-metodo-
lógicos utilizados pelo professor, suas formas de avaliação e o uso de atividades. 
A partir disso, a Equipe pode sugerir ferramentas, metodologias e recursos, assim 
como orientações didático-pedagógicas que colaborem para o desenvolvimento 
dos materiais didáticos e da disciplina a ser ofertada, procurando observar os re-
ferenciais de qualidade para a Educação a Distância (BrASil, 2003). 

A entrada dos livros didáticos no fluxo de correção acontece através da Equipe 
Pedagógica, responsável pela conferência inicial de itens básicos que devem ser 
seguidos, conforme o template disponibilizado para a produção de materiais di-
dáticos, além de sugestões de cunho pedagógico. A seguir, após a apreciação do 
professor e retorno para a Equipe pedagógica, o arquivo será encaminhado para a 
Equipe de Revisão, seguindo o fluxo de produção do material didático. 

ATENção: O professor deve enviar o material didático para 
o e-mail: analistapedagogico@cead.ufsm.br1
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EQUIPE DE REVISÃO LINGUÍSTICA
2.3

A Equipe de Revisão Linguística atua no processo de adequação e normatização dos 
textos. O trabalho de revisão tem início após o encaminhamento dos arquivos pela 
Equipe Pedagógica. Este não se limita apenas à correção gramatical, conforme as 
regras do Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, mas também atenta para 
questões como coerência, coesão, pontuação, concordância, regência, repetições, 
adequação linguística, etc.

Além disso, essa Equipe também é responsável pela revisão em relação às normas 
do Manual de Dissertações e Teses da UFSM (MDT, 2015), dedicando atenção espe-
cial para a formatação técnica dos materiais didáticos e para a utilização adequada 
de citações de autores e obras, seguindo as normas de referenciação bibliográfica 
recomendadas. O processo de revisão:

Auxilia na adequação à norma culta da língua portuguesa e 
às regras técnicas, na estruturação apropriada do texto e das 
ideias do docente, nos princípios de objetividade e de clareza na 
construção dos cadernos didáticos, na organização da exposição 
dos conhecimentos de maneira didática e fluente (CArgNElUTTi 
et al., 2016, p. 6).

Os materiais didáticos passam por, no mínimo, três leituras dos revisores linguís-
ticos. Por meio da ativação do recurso “Controlar Alterações” na aba de “Revisão” 
no programa Microsoft Word, todas as alterações realizadas pelos revisores no do-
cumento ficam visíveis. Após receber o retorno da Equipe de Revisão, o professor 
pode visualizar exatamente o que foi alterado no seu texto, conforme demonstrado 
na figura a seguir.

SAiBA MAiS: Algumas das principais mudanças do Novo 
Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa podem ser 
conferidas no resumo disponibilizado por Carlos Alberto 
Faraco, no seguinte link: https://www.escrevendoofuturo.
org.br/EscrevendoFuturo/arquivos/187/novoacordo2.pdf

3
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FigUrA 7 - Utilização do recurso “Controlar Alterações” no processo de revisão de textos.

Fonte: Autores.

Outro recurso bastante utilizado por essa Equipe é o de deixar um “Novo Comentá-
rio”. Essa opção também está na aba “Revisão” no Word, sendo útil, principalmente, 
para realizar anotações na margem do arquivo, estabelecer diálogo com o professor 
autor, destacar exatamente em que ponto do texto será necessário fazer alguma 
alteração, apontar itens ausentes, como, por exemplo, alguma referência de obra 
bibliográfi ca sem o ano de publicação, alguma citação direta sem a página, etc. 
Veja, a seguir, esse recurso em uso na Figura 8. 

FigUrA 8 - Recurso “Novo Comentário” no processo de revisão dos materiais didáticos.

FoNTE: Autores.
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Após a primeira revisão, o material didático retorna para os professores autores, 
a fim de que realizem as alterações solicitadas e acrescentem o que for necessá-
rio, dando seguimento ao processo de produção. Depois do retorno dos profes-
sores autores, é realizada mais uma revisão e o material didático segue para a 
Equipe de Design. 
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EQUIPE DE DESIGN
2.4

A Equipe de Design é formada por três designers, responsáveis pela diagramação 
do material didático, seguindo o projeto gráfico desenvolvido na Equipe Multidis-
ciplinar, bem como pelas ilustrações, tabelas, quadros e fotografias. Para realizar 
estes trabalhos, são utilizados softwares gráficos, como o Adobe InDesign para 
diagramação, e o Adobe Illustrator e Photoshop para criação e edição de imagens.

O material chega à equipe de design após a segunda revisão linguística e, a partir 
deste ponto, começam dois processos: a diagramação e a ilustração ou tratamento 
de imagens.

Na etapa de ilustração, geralmente são refeitas todas as imagens utilizadas no 
material, procurando buscar uma unidade visual. As imagens só não são refeitas 
caso estas sejam de autoria do professor autor, sejam de terceiros e se tenha a 
autorização de uso por escrito, estejam em domínio público ou possuam licença 
creative commons.

A fase de diagramação é dividida em três partes. Na diagramação I, é feita a 
montagem do material utilizando o conteúdo passado pela revisão I e as imagens 
(se houver). Com o término da diagramação I, esse arquivo é enviado em pdf para 
o professor, o qual verifica se tem algo a ser alterado, tanto no conteúdo do texto 
como das imagens. Caso o professor retorne com considerações, as alterações são 
feitas na diagramação II e repassadas para o professor. Após aprovação do material, 
este é enviado à equipe de revisão em pdf e é realizada, então, uma última revisão. 
Após, a diagramação faz as alterações solicitadas pela revisão, se houver, e poste-
riormente faz o fechamento do arquivo para postagem no Moodle e no site do NTE.
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INTRODUÇÃO

A unidade Orientações para a produção de livro didático objetiva apresentar 
uma organização sistemática dos principais tópicos a serem observados 
pelos professores autores na elaboração de seus materiais. Apresenta qua-

tro subunidades: Planejamento, Orientações técnicas, Orientações de escrita e 
Orientações da MDT/UFSM.

As subunidades trazem orientações de ordem geral, estrutural e metodológica 
do material, descrevendo orientações de formatação dos elementos pré-textuais, 
textuais e pós-textuais. Também são apresentados pré-requisitos para a elaboração 
do material, juntamente com informações quanto à quantidade de páginas produ-
zidas pelos professores autores, de acordo com a carga horária da disciplina a que 
se destina o material e prazos de entrega do manuscrito junto a equipe.  

Atentar para as especificidades a serem levadas em consideração ao elaborar o 
texto do material didático é de suma importância, a fim de agilizar o processo de 
produção dos materiais, uma vez que, se os trabalhos são escritos sem levar em 
consideração as orientações de ordem geral, estrutural e metodológica, o fluxo de 
correções acontece de forma descontinuada e tanto o professor autor quanto a 
Equipe Multidisciplinar têm um retrabalho, retardando e dificultando o processo 
de elaboração dos materiais didáticos.  

Primeiramente, julgamos necessário uma reflexão acerca do planejamento dos 
materiais didáticos, já que, para elaborar um livro didático de qualidade e que 
atente às especificidades da disciplina e dos estudantes, é necessário que este seja 
planejado a fim de traçar os objetivos a serem alcançados na disciplina ministrada.
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PLANEJAMENTO
3.1

Planejar é uma atividade exclusivamente humana. Saviani (2007) alerta que trabalho 
e educação são ações unicamente desenvolvidas por pessoas, assim sendo, nenhum 
outro ser possui as habilidades necessárias para trabalhar e educar.

A educação, na medida em que é uma mediação no seio da 
prática social global, cabe possibilitar que as novas gerações 
incorporem os elementos herdados de modo que se tornem 
agentes ativos no processo de desenvolvimento e transformação 
das relações sociais (SAviANi, 2008, p. 143, grifo nosso).

Através de suas ações, os seres humanos modificam e adaptam o seu entorno, 
traçam objetivos, metas e concretizam o que inicialmente havia apenas em seu 
pensamento. Entretanto, para que isso ocorra da melhor maneira possível, o pla-
nejamento é indispensável. Sendo a educação entendida como mediação no seio 
da prática social global e se tratando de educação institucionalizada, estudantes e 
professores se encontram nesse processo mediador, ainda que de maneiras distintas 
(SAviANi, 2011) e, exatamente por estarem em posições diversas, embora imbuídos 
no mesmo movimento, o planejamento se torna um dos elementos centrais no 
trabalho produzido pelos professores e professoras.

O planejamento intencional possibilita uma aprendizagem significativa, pois 
através dele é possível traçar os objetivos necessários para alcançar o que se busca 
desenvolver através de determinada disciplina, curso, etc. Também permite a seleção 
dos conteúdos e dos recursos pedagógicos mais adequados, além de possibilitar a 
previsão de tempo útil para a realização de todo esse processo. 

Planejar o livro didático é de grande relevância para o seguimento e organização 
das disciplinas nos cursos EAD, bem como para a produção do trabalho pedagógico 
dos professores. Tendo em vista que o contato entre professor, tutor e acadêmico 
acontece mediado por tecnologias, ter um material organizado e em conformidade 
com o programa da disciplina possibilita uma melhor produção de conhecimen-
tos. Apresentamos na figura 9 a convergência entre material didático, plataforma 
Moodle, programa da disciplina e material complementar.

ATENção: O livro didático não se configura como um 
guia, mas como o material base da disciplina, apoiando e 
potencializando o processo de ensino e aprendizagem.

1
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FigUrA 9 – Convergência entre material didático-pedagógico, plataforma Moodle, programa da disci-
plina e material complementar

FoNTE: Autores.

Esses elementos tornam-se essenciais para que aconteça uma conexão entre o 
material didático, o ambiente virtual e o programa da disciplina. As atividades 
propostas no ambiente Moodle precisam estar em concordância com o que o livro 
didático está apresentando, possibilitando e potencializando a socialização de 
conhecimentos. Outro elemento que cabe destacar são as atividades ao fi nal de 
cada unidade – mesmo o Moodle possibilitando a inserção de outras atividades 
que se encontram além do livro, elas oportunizam a refl exão imediata do que foi 
proposto para estudo naquele momento. 

É importante a proposição de ações coerentes com o livro didático a fi m de 
realmente estimular uma aprendizagem satisfatória. Deixar claro aos acadêmicos 
e acadêmicas os objetivos de tudo o que está sendo produzido no decorrer da dis-
ciplina e/ou curso facilita muito o processo, entretanto, também se faz primordial 
que o professor saiba exatamente onde quer chegar com o que está propondo.

O planejamento não se esgota com a produção fi nal do material e organização de 
atividades no ambiente virtual, ele se estende durante todo o decorrer do curso e/
ou disciplina. Por ser fl exível, sempre se pode acrescentar determinados elementos 
de acordo com as discussões que vão sendo encaminhadas, estabelecendo uma 
relação dialógica entre professores, tutores e estudantes.
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ORIENTAÇÕES TÉCNICAS 
3.2

Entende-se por material didático todo o recurso que serve como apoio ao processo 
de ensino e aprendizagem, podendo ser “definido amplamente como produtos 
pedagógicos utilizados na educação e, especificamente, como o material instru-
cional que se elabora com finalidade didática” (BANDEIRA, 2009, p. 14). Com o 
desenvolvimento tecnológico, em especial a internet, os materiais didáticos atrela-
ram-se ao tipo de suporte que possibilita materializar o seu conteúdo, permitindo 
dinamicidade na apresentação dos mesmos.

O livro didático elaborado pela Equipe Multidisciplinar apresenta a seguinte 
estrutura conforme a figura.

FigUrA 11 – Estrutura geral do livro didático produzido pela Equipe Multidisciplinar.

FoNTE: Autores.

Elementos pré-textuais: Compreendem as partes: capa, folha de rosto, dados ins-
titucionais, sumário de ícones, sumário e capas de unidades. Esses elementos são 
elaborados pelos diagramadores e ilustradores da Equipe Multidisciplinar e utilizam 
aproximadamente 14 páginas.

A capa é ilustrada de acordo com a temática central do livro didático, passando 
por um estudo a priori e sendo criada pela equipe de designers. A figura apresenta 
um exemplo de capa diagramada e com ilustração final.
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FigUrA 12 – Produção de capa pela equipe de design e diagramação

FoNTE: Autores.

No sumário de ícones, o professor deve indicar quais elementos pedagógicos 
(ícones) serão utilizados no decorrer do material didático, para a equipe do NTE/
UAB preencher este sumário apenas com ícones que aparecem no conteúdo. 
Esses elementos do sumário devem ser indicados pelo professor autor através da 
ferramenta de comentários/anotações, dos editores de texto Word ou Libre Offi  ce.

Exemplo: Desde as origens discretas de indústrias de rações no Brasil – Pró-Pe-
cuária em São Paulo, Moinho da Luz, Fluminense e São Cristóvão no Rio de Janeiro, 
em anos da 2ª Guerra Mundial – aos mais de 2900 estabelecimentos fabricantes de 
produtos destinados à alimentação animal registrados no MAPA nos dias de hoje, o 
setor apresentou aumentos progressivos, chegando ao grande “boom” da indústria, 
nos anos de 1965 e 1980.

TErMo Do gloSSário: MAPA: Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento é o órgão responsável pela gestão 
das políticas públicas de estímulo à agropecuária, pelo 
fomento do agronegócio e pela regulação e normatização 
de serviços vinculados ao setor.

3
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São quatro ícones que podem ser utilizados durante a elaboração do material:

ATENção: faz uma chamada ao leitor sobre um assunto, abordado no texto, que 
merece destaque pela relevância.

iNTErATiviDADE: aponta recursos disponíveis na internet (sites, vídeos, jogos, artigos, 
objetos de aprendizagem) que auxiliam na compreensão do conteúdo da disciplina.

SAiBA MAiS: traz sugestões de conhecimentos relacionados ao tema abordado, 
facilitando a aprendizagem do aluno.

TErMo Do gloSSário: indica defi nição mais detalhada de um termo, palavra ou 
expressão utilizada no texto. A fi gura 13 apresenta exemplo do sumário de ícones 
e a chamada no texto.

Figura 13 – Sumário de ícones e chamada durante o texto, após diagramação.

FoNTE: Autores.

Os elementos textuais do material didático são de responsabilidade dos professo-
res autores, compreendendo: apresentação, introduções, unidades, subunidades, 
atividades refl exivas e considerações fi nais. 

Apresentação: É o espaço reservado para contextualizar a produção do material 
como um todo, descrevendo sinteticamente a temática central de cada unidade, a 
explicação e os objetivos, assim como a organização das subunidades. Indica-se um 
texto curto, com aproximadamente 500 palavras (mais ou menos 3.200  caracteres 
com espaço).
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Introduções: São textos que precedem cada unidade, possuindo a característica de 
apresentar detalhadamente a temática da unidade e as subunidades. Neste elemento 
textual, é necessário apresentar ao leitor (estudantes) a importância e relevância 
dos conceitos estudados na unidade. 

Unidades: Apresenta em forma de título o tema central, que será estudado poste-
riormente nas subunidades.

Subunidades: Podem ser divididas em subitens e apresentam o desenvolvimento 
detalhado dos conteúdos ministrados na disciplina. Tanto o tema central das Uni-
dades quanto as subunidades devem estar em consonância com o Programa da 
Disciplina e do Projeto Político Pedagógico de Curso.

Atividades reflexivas: O material produzido é de cunho didático, o que torna impor-
tante a inserção de atividades. Elas são organizadas após cada unidade e devem se 
referir ao conteúdo da mesma. 

Considerações finais:  Sintetiza a produção geral do material instrucional, contendo 
uma breve retomada dos principais aspectos desenvolvidos ao longo do texto. Deve 
ser escrita no final do material didático, após a última unidade.

Os elementos pós textuais são: referências bibliográficas e apresentação dos autores.

Referências: Todas os autores citados no texto por meio de citações diretas e indiretas 
devem constar nas referências de acordo com as normas da MDT (2015).

Apresentação dos autores: identificação individual dos autores, comentando dados 
relevantes sobre sua trajetória acadêmica que colaborem com a construção dos con-
ceitos da disciplina. Deve ser escrita no final do material, após as Referências.    

3.2.1. Quanto aos pré-requisitos de elaboração do 
material

O livro didático deve seguir o programa da disciplina, podendo o professor autor, 
mediante acordo com o coordenador do curso, acrescentar novas unidades caso 
sinta necessidade. O número mínimo de páginas produzidas é definido pela carga 
horária da disciplina, conforme exemplifica o quadro a seguir.
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QUADro 5 – Relação de número de páginas de acordo com a carga horária da disciplina.

FoNTE: Autores.

Algumas orientações importantes:

1. A prioridade na inserção do livro didático no fl uxo de correção da equipe será de 
acordo com a cronologia dos semestres, sendo priorizada a produção dos materiais 
que obedecerem aos prazos de envio, apresentados pelo quadro 6;

QUADro 6 - Prazos de entrega das produções realizadas pelos professores autores.

FoNTE: Autores.

 2. Organizar o material de acordo com estas orientações;

 3. Junto ao envio do arquivo textual para a Equipe, deve ser enviado o programa 
da disciplina referente ao Projeto Pedagógico de Curso (PPC).

3.2.2. Quanto à formatação de título e corpo do texto

Para a viabilização do projeto gráfi co, os materiais seguem as seguintes confi gura-
ções dos editores de texto Libre Offi  ce Writer ou Microsoft Word:

Títulos das seções primárias: são seguidos da palavra Unidade e número da seção 
com a primeira letra maiúscula, em negrito, com recuo acima do parágrafo de 6cm, 
quebra de página e fonte Arial tamanho 24.

Títulos das seções secundárias e terciárias: referem-se aos títulos das subunidades e 
devem ser enumerados por subseções de acordo com a Unidade, com formatação, 
fonte Arial, tamanho 24, espaçamento de 8pts antes do início do texto. 
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O título Introdução deve aparecer antes de cada subunidade e segue a formatação 
supracitada, porém não apresenta numeração.

Exemplo de numeração das Unidades e Subunidades:

Unidade 1 – Racionalidade Científico Tecnológica e Educação Especial

Introdução

1.1 Tecnologias da Informação e da Comunicação, educação escolar e sociedade 
contemporânea
1.2 Outros modos de ensinar e aprender na formação de professores da Educação 
Especial
1.3 Educação Especial, Educação Inclusiva e as Tecnologias da Informação e da 
Comunicação

Unidade 2 – Informática e Educação Especial

Introdução

2.1  O uso do computador na Educação Especial
2.2  Perspectiva Instrucionista

Corpo do texto: fonte Cambria 10, recuo do parágrafo de 1,25 cm, espaçamento 
proporcional a 1,15.

3.2.3. Quanto às citações

As citações são ideias extraídas de outras fontes. Elas podem ser diretas ou indiretas.
As citações diretas devem ser seguidas do sobrenome do autor em maiúsculo, 

ano e página, entre parênteses, permanecendo com a formatação do corpo do texto. 
As citações com mais de três linhas devem ser recuadas 4cm e as com menos de 
três linhas permanecem no corpo do texto entre aspas. 

Exemplos de citações diretas com mais de três linhas:

Pela linguagem torna-se possível a construção, a fixação e a 
generalização dos conhecimentos, de tal forma que sua função 
primária como meio de comunicação, abre possibilidades para 
que se torne muito mais do que isso, ou seja, para que se torne 
um meio de existência, transmissão e assimilação de experiên-
cia histórico-social e, sobretudo, um instrumento da atividade 
intelectual, requerida ao planejamento, a implementação e a 
transformação da ação do homem sobre a natureza, no que 
inclui a transformação de sua própria natureza primitiva (MAr-
TiNS, 2013, p. 189).



 Orientações para a produção de materiais didáticos do Núcleo de Tecnologia Educacional/UFSM · 47

O que concerne ao entendimento de social, Vygotsky afirma que:

[...] em sentido mais amplo significa que todo cultural é social. 
Justamente a cultura é um produto da vida social e da atividade 
social do ser humano, por isso a própria abordagem do problema 
do desenvolvimento cultural da conduta nos leva diretamente 
ao plano social do desenvolvimento (vYgoTSKY (1995, p. 151).

Exemplo de citação direta com menos de três linhas:

Vygotsky (1997, p. 77), sintetiza que “a linguagem não é só um meio de compre-
ender os demais, mas também de se compreender a si mesmo!”.

A zona de desenvolvimento proximal, permite conceber um ensino com intencio-
nalidade do professor em promover aprendizagem, sendo que um “‘bom aprendizado’ 
é somente aquele que se adianta no desenvolvimento” (vYgoTSKY, 1999, p. 62).

Citações indiretas baseiam-se na ideia do autor consultado e permanecem no 
corpo do texto, seguidas apenas do sobrenome do autor e ano da publicação.

Exemplos de citações indiretas:

Segundo Kenski (2008), o avanço tecnológico é uma engenhosidade humana e, 
à medida que o homem começou a tornar seu raciocínio mais complexo, outras 
inovações ele foi capaz de construir. Estes construtos humanos tornam-se instru-
mentos mediadores no contexto da atividade humana.

Ainda, há o equívoco da linearidade entre mídias e saberes, uma vez que infor-
mação não é sinônimo de conhecimento (SAviANi, 2011).

As demais dúvidas sobre citações seguem as normas do Manual de Dissertações 
e Teses da UFSM (2015).

3.2.4. Quanto aos direitos autorais das imagens

Imagens (sendo ilustrações ou fotografias), textos literários ou acadêmicos, produ-
tos audiovisuais (filmes, séries, programas de TV), músicas e softwares digitais são 
exemplos de recursos que podem e devem ser usados para auxiliar na complemen-
tação de um conteúdo apresentado em sala de aula ou no próprio material didático.

Porém, a grande maioria destes materiais possui direitos autorais e só podem 
ser utilizados com a devida autorização dos autores ou detentores dos direitos 

iNTErATiviDADE:  Acesse o MDT – 2015:
http://w3.ufsm.br/biblioteca/phocadownload/Manual_de_
Dissertacoes_e_Teses-2015.pdf

2
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de  determinado produto. Pelo direito de autor, o criador de uma obra intelectual 
(literária, artística ou científica) deve ser recompensado pelo uso dessa produção. 
Assim, os possíveis beneficiados, entre eles os músicos, compositores, escritores, 
cineastas, escultores, pintores e arquitetos, recebem uma retribuição pela divulgação 
e pela exploração de suas obras. O intuito maior é garantir àqueles que as criaram 
uma compensação e um estímulo para que continuem criando. 

As obras estão protegidas desde o momento da criação e, por isso, seu criador 
não é obrigado a registrá-la, embora isso seja possível. Os direitos autorais são 
importantes para todas as etapas da cultura, justamente por significarem uma 
economia gigantesca em circulação: criação, produção, distribuição, consumo e 
aproveitamento dos bens culturais.

No Brasil, a Lei n° 9.610 de 1998 regula os direitos autorais, cuja gestão está a 
cargo da Diretoria de Direitos Intelectuais, do Ministério da Cultura (MinC). Obras 
e invenções que não sejam de caráter literário, artístico ou científico, como progra-
mas de computador, embora sejam protegidas pelos direitos autorais, estão sob 
responsabilidade do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) e são reguladas pela 
Lei n° 9.609 também de 1998 . 

Para utilização de obras de cunho intelectual em materiais didáticos, deve-se 
ter a devida autorização por escrito do autor com a cessão dos direitos de utiliza-
ção. Obras que estejam em domínio público podem ser utilizadas sem problema 
nenhum utilizando as citações ao autor.

Confira as obras que podem estar em domínio público:  

- Obras de cunho intelectual passam a estar em domínio público após setenta 
e cinco anos da morte do autor.

- Obras de cunho intelectual podem ser utilizadas também quando seus direitos 
são de creative commons, ou seja, o autor cede os direitos de sua obra para qual-
quer pessoa que deseje utilizar, desde que esta não a utilize para fins comerciais e 
sempre referencie o autor original.

Sendo assim, se não houver autorização do autor ou categoria livre, não podem 
ser utilizados:

- Materiais audiovisuais, fonográficos e literários reproduzidos de forma integral;
- Histórias em Quadrinhos, tirinhas e charges;
- Fotografias

iNTErATiviDADE:  Acesse:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9610.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9609.htm

Alguns sites com banco de imagens para livre utilização:
http://pt.freeimages.com/
https://pixabay.com/pt/
http://freephotosbank.com/

2
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Todos esses tipos de materiais podem ser produzidos pela Equipe Multidisciplinar 
do NTE. O professor autor só precisa enviar junto ao template as referências e tex-
tos necessários em uma imagem. Esta imagem será refeita e terá os direitos como 
creative commons, podendo ser utilizada em quaisquer outros materiais desde que 
não seja para fins comerciais.

3.2.5. Quanto à inserção de ilustrações e tabelas

As Ilustrações compreendem fotografias, figuras, quadros, desenhos, organogramas, 
entre outros. São numeradas em algarismos indo-arábicos, sem utilizar subseções. 
Apresentam título identificando a ilustração na parte superior, precedida da palavra 
designativa (figura, quadro...), e abaixo apresenta a palavra fonte indicando a ori-
gem da figura. Todas as ilustrações devem ter chamada no texto e sua formatação 
permanece Cambria, tamanho 10, com um espaço em branco antes e um depois 
da imagem. 

Exemplo1:

Chamada no texto:

Segundo Dalgalarrondo (2000), a atenção resulta da interação de diversas áreas do 
sistema nervoso, iniciando pelo sistema reticular ativador ascendente (SARA), que 
possibilita os níveis básicos de consciência e, principalmente, os lobos pré-frontais, 
que por meio de processos de seleção e concentração, estabelecem a hierarquia 
dos estímulos e seu direcionamento, selecionando o foco da atenção. A figura 14 
apresenta uma ideia ilustrativa das áreas do cérebro relacionadas com a atenção.

FigUrA 14 – Áreas do cérebro relacionadas com a atenção.

FoNTE: (DAlgAlArroNDo, 2000).
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Exemplo 2:

Chamada no texto:

O quadro 7 apresenta as principais... 

QUADro  7 – Síntese das principais mudanças na transição entre a Idade Média e a Moderna.

FoNTE: (goNçAlvES; CoSTA, 2012)

Tabelas: não são consideradas quadros. Devem conter: título, cabeçalho, fonte, notas, 
chamadas. “A estrutura da tabela, constituída de traços, é delimitada por linhas. Não 
se deve delimitar (ou fechar) por traços verticais os extremos da tabela, à direita e 
à esquerda. Deve-se separar o cabeçalho do conteúdo por linhas simples” (MDT, 
2015, p. 28). A formatação de título e fonte permanece a mesma das ilustrações.

Exemplo 3:

Chamada no texto:

 A partir de 2000, a população que se declarava indígena aumentou con-
sideravelmente[...] A Tabela 1 apresenta a distribuição da população indígena de 
acordo com a situação domiciliar e a zona urbana e rural.

TABElA 1 – População indígena, por situação do domicílio, segundo a localização do domicílio

FoNTE: (iBgE, 2010)
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ORIENTAÇÕES DE ESCRITA
3.3

Para auxiliar na construção do seu livro didático, a seguir apresentaremos algumas 
dicas que podem ser úteis nesse processo.  Essas dicas compõem o e-book Dicas de 
escrita para professores autores (CArgNElUTTi; FrEiTAg, 2016) e foram elaboradas pela 
Equipe de Revisão Linguística da Equipe Multidisciplinar do NTE/UFSM, baseadas 
principalmente em duas obras: Estética da criação verbal (BAKHTiN, 1997) e Comu-
nicação em prosa moderna: aprenda a escrever, aprendendo a pensar (gArCiA, 1988). 

FigUrA 15 – Dica 1: Leitor ideal (público-alvo)

FoNTE: (CArgNElUTTi; FrEiTAg, 2016, p. 4).

Figura 16 – Dica 2: Pensamento e escrita

FoNTE: (CArgNElUTTi; FrEiTAg, 2016, p. 4).
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FoNTE: (CArgNElUTTi; FrEiTAg, 2016, p. 5).

Figura 17 – Dica 3: Gramaticabilidade e inteligibilidade

Fonte: (CArgNElUTTi; FrEiTAg, 2016, p. 6).Fonte: (CArgNElUTTi; FrEiTAg, 2016, p. 6).
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Figura 18 – Dica 4: Lógica e gramática

Fonte:(CArgNElUTTi; FrEiTAg, 2016, p. 7).

Figura 19 – Dica 5: Relação entre as ideias

Fonte: (CArgNElUTTi; FrEiTAg, 2016, p. 8).
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Figura 20 – Dica 6: Progressão textual

Fonte: (CArgNElUTTi; FrEiTAg, 2016, p. 9).
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Figura 21 – Dica 7: Paralelismo sintático e paralelismo semântico

Fonte: (CArgNElUTTi; FrEiTAg, 2016, p. 10).

Figura 22 – Dica 8: Argumentação

Fonte: (CArgNElUTTi; FrEiTAg, 2016, p. 11).
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Figura 23 – Dica 9: Planejamento e desenvolvimento de ideias na escrita

Fonte: (CArgNElUTTi; FrEiTAg, 2016, p. 12).

Figura 24 – Dica 10: Adequação ao gênero discursivo e normas da ABNT

FoNTE: (CArgNElUTTi; FrEiTAg, 2016, p. 13).
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ORIENTAÇÕES MDT/UFSM
3.4

Na construção dos livros didáticos, algumas regras para a apresentação das referên-
cias bibliográficas devem ser seguidas. Nesse item, apresentaremos as principais 
normas, de acordo com o disposto no Manual de Dissertações e Teses da UFSM, 
atualizado em 2015. 

3.4.1 Regras gerais

* Autoria 

Deve-se indicar o autor pelo último sobrenome, em letras maiúsculas, seguido, 
após vírgula, pelo prenome (abreviado ou não). É recomendável utilizar um padrão 
ao longo de todo o trabalho, ou seja, se você optou por abreviar os prenomes dos 
autores, faça isso em todas as referências bibliográficas. 

Observe os exemplos a seguir: 
- Um autor: 
ArANHA, M. l. A. Filosofia da Educação. São Paulo: Moderna, 2002. 

- Dois autores: 
SACCo, i. C. N.; TANAKA, C. Cinesiologia e biomecânica dos complexos articulares. 
5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 

- Três autores: 
ESTrElA, E.; SoArES, M. A.; lEiTão, M. J. Saber escrever, saber falar. Lisboa: D. Qui-
xote, 2004. 

- Mais de três autores: 
roSA, M. B. et al. Contabilidade pública. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

- Organizador/Coordenador: 
loPES, M. C.; DAl’igNA, M. C. (Org.). In/Exclusão: nas tramas da escola. Canoas: 
UlBrA, 2007.

* Títulos e subtítulos 

Tanto o título quanto o subtítulo devem ser grafados conforme apresentados no 
documento consultado. Para separá-los, devem ser usados dois-pontos. O título 
deve ser grafado com negrito e o subtítulo não. Apenas a primeira letra do título 
deve ser em maiúscula. 
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Exemplo: 

HARVEY, D. Condição pós-moderna: uma pesquisa sobre as origens da mudan-
ça cultural. Tradução de Adail Sobral e Maria Stela Gonçalves. 15. ed. São Paulo: 
Loyola, 2003.

* Dissertações e teses 

Para referenciar trabalhos acadêmicos, deve-se indicar o número de páginas, o tipo 
de documento, o grau, a vinculação acadêmica, o local e a data da defesa. 

SoBrENoME, Nome. Título da dissertação ou tese: subtítulo (se houver). Ano da 
defesa. Número de folhas. Dissertação ou tese (Mestrado ou Doutorado em...) – 
Programa onde a tese foi apresentada, Instituição/Universidade, Cidade, ano. 

Exemplos: 

TUrCHiEllo, P. A hora e a vez da família em uma sociedade inclusiva: problema-
tizando discursos oficiais. 2009. 82 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Uni-
versidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2009.

TrAvErSiNi, C. S. Programa Alfabetização Solidária: o governamento de todos e 
de cada um. 2003. 210 f. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2003. Disponível em: <https://www.lume.ufrgs.
br/bitstream/handle/10183/13257/000370932.pdf?sequence=1>. Acesso em: 16 
ago. 2016.

* Anais de eventos

Para publicações em congressos, seminários, jornadas, etc., considerar: 
SoBrENoME, Nome (ou só a inicial). Título do trabalho. In: NoME Do EvENTo, edi-
ção/número., ano do evento, cidade do evento. Anais... Cidade do evento: local ou 
instituição, ano. 

Exemplo:
MorAN, J. M. Os novos espaços de atuação do professor com as tecnologias. In: 
ENCoNTro NACioNAl DE DiDáTiCA E PráTiCA DE ENSiNo, 12., 2004, Curitiba. Anais... 
Curitiba: Pontifícia Universidade Católica do Paraná, 2004.

Se o trabalho estiver disponível on-line, acrescentar: o link e a data de acesso. 

SAlES, M. v. S. Uma reflexão sobre a produção de material didático para EaD. In: CoN-
grESSo iNTErNACioNAl DE EDUCAção A DiSTÂNCiA, 12., 2005, Florianópolis. Anais... 
Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 2005. Disponível em: <http://
www.abed.org.br/congresso2005/por/pdf/044tcf5.pdf>. Acesso em: 5 set. 2016.
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* Artigos de periódicos em meio eletrônico

SoBrENoME, Nome (ou só a inicial). Título do artigo. Periódico, cidade do periódico, 
volume, número, páginas inicial e final, data de publicação (mês e ano). Disponível 
em: link. Acesso em: data.

Exemplo:
SArAivA, T. Educação a Distância no Brasil: lições da história. Em Aberto, Brasília, 
v. 16, n. 70, p. 17-27, abr./jun. 1996. Disponível em: <http://ltc-ead.nutes.ufrj.br/
constructore/objetos/ead-terezinhasaraiva.pdf>. Acesso em: 6 mar. 2017.

* Legislação: leis, portarias, decretos

loCAl DE JUriSDição. Nome e número da lei. Explicação/resumo. Diário Oficial da 
União, Brasília, data de publicação. Disponível em: link. Acesso em: data.

Exemplos:
BrASil. Lei n. 9.995, de 25 de julho de 2000. Dispõe sobre as diretrizes para ela-
boração da lei orçamentária de 2001 e dá outras providências. Diário Oficial da 
União, Brasília, DF, 26 jul. 2000. Disponível em: <http//www.in.gov.br>. Acesso 
em: 11 ago. 2000.

BrASil. Lei n. 8080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento 
dos serviços correspondentes e dá outras providências. Diário Oficial da União, 
Brasília, DF, 20 set. 1990. Disponível em: <http:// www.planalto.gov.br/ccivil_03/
Leis/L8080.htm>. Acesso em: 3 out. 2015.

* Capítulo de livro

SoBrENoME, Nome (ou só a inicial). Título do capítulo. In: SoBrENoME, Nome. Título 
do livro. Local da publicação: Editora, ano. página inicial-final.

Exemplo:
SCHlEMMEr, E. Metodologias para Educação a Distância no contexto da formação 
de comunidades virtuais de aprendizagem. In: BARBOSA, R. M. (Org.). Ambientes 
Virtuais de Aprendizagem. Porto Alegre: Artmed Editora, 2005. p. 29-49. 

Apresentamos aqui apenas algumas das normas mais utilizadas para referências 
bibliográficas. Se o material que você consultou e deseja referenciar não se encontra 
nos exemplos que destacamos, recomendamos a consulta ao Manual completo.

SAiBA MAiS: Você pode consultar o Manual de Dissertações 
e Teses, na íntegra, nesse link: 
http://w3.ufsm.br/biblioteca/phocadownload/Manual_de_
Dissertacoes_e_Teses-2015.pdf 

3
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao longo das três Unidades que compõem este livro, foram desenvolvidas diversas 
temáticas relacionadas à Educação a Distância e, mais especificamente, à produ-
ção de materiais didáticos para os cursos EaD no âmbito do Núcleo de Tecnologia 
Educacional da Universidade Federal de Santa Maria – NTE/UFSM. 

Dessa forma, abordamos aspectos didáticos e particularidades da modalidade 
de ensino mediada por tecnologias, assim como os principais objetivos e finali-
dades do NTE/UFSM, órgão responsável pela oferta dos cursos de graduação e 
pós-graduação EaD da instituição. 

Compondo a estrutura organizativa do Núcleo, está a Equipe Multidisciplinar, 
formada por subequipes, que coordena o processo de produção de materiais di-
dáticos para os cursos a distância da Universidade. Um dos principais objetivos 
deste livro foi justamente apresentar o funcionamento e os detalhes que envolvem 
a produção dos livros didáticos na Equipe, assim como explicitar algumas orien-
tações essenciais para facilitar esse processo, tanto para os professores autores 
quanto para a Equipe. 

Além disso, através deste livro finalizado, é possível mostrar como constitui-se o 
produto final que o Núcleo de Tecnologia Educacional da UFSM oferece aos cursos 
EaD, após passar por todas as etapas do fluxo no interior da Equipe Multidiscipli-
nar (Equipe Pedagógica, Equipe de Revisão, Equipe de Design, etc.), ressaltando 
a importância desse tipo de material didático para a qualidade das aulas e para a 
potencialização da aprendizagem nos cursos de Educação a Distância ofertados 
pela instituição.
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