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Fonte: Freepik

:: APRESENTAÇÃO
Olá, Estudante, Seja bem-vindo(a). 

Vamos ajudar você a entender melhor o Curso de 
Especialização em Educação Digital. 

A Especialização em Educação Digital visa disseminar 
o uso das Tecnologias Digitais de Informação e 
Comunicação (TDIC) na Educação Básica e Superior, 
através da atuação crítica e competente de servidores 
técnicos e docentes que atuam na rede pública. 

O Guia está estruturado de maneira objetiva, com 
orientações básicas para que a sua trajetória ao 
longo do curso seja proveitosa e enriquecedora. No 
seu percurso formativo você deve estar atento(a) 
a todas as informações que serão disponibilizadas 
no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 
pelos professores conteudistas, responsáveis pela 
produção do material didático autoinstrucional, e pelos 
articuladores, responsáveis pelo acompanhamento dos 
alunos na execução dos Trabalhos Finais do Curso. 
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Preparar profissionais para atuar em ambientes 
educacionais que adotem a modalidade de 
educação digital.

Promover discussões sobre os limites e 
possibilidade no uso da mediação tecnológica na 
educação; 

Possibilitar que profissionais de educação 
possam atuar com conhecimentos específicos em 
Tecnologia Digital de Informação e Comunicação; 

Formar profissionais de instituições públicas de 
ensino, como multiplicadores dos conhecimentos 
sobre o uso de TDICs; 

O presente curso será oferecido para 5.000 portadores 
de diploma de curso superior que integrem os quadros 
da Rede Pública (Educação Básica e Ensino Superior).

Difundir o uso do ambiente virtual de 
aprendizagem Moodle em diferentes práticas 
educacionais.

Fonte: Freepik
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:: OBJETIVOS

:: PÚBLIC0-ALVO
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:: PROGRAMA

O curso de pós-graduação lato sensu em Educação 
Digital caracterizada como especialização 
autoinstrucional na modalidade de Educação a 
Distância (EaD), com carga horária de 420 horas, a 
serem realizados com ofertas semestrais com prazo 
de integralização mínima de 12 meses e máxima de 24 
meses.

Está dividido em trilhas, módulos, trabalhos finais em 
cada trilha (TFT) e Trabalho de Conclusão de Curso 
(TCC), compostos por videoaulas, apresentações e 
outros objetos de aprendizagem, que possuam elementos 
de mídia educativa. A avaliação realizada de forma 
processual inclui tarefas e testes de escolha múltipla 
online. 

O projeto pedagógico está alicerçado na perspectiva 
de MOOC (Massive Open Online Course), que tem 
como características a difusão massiva e gratuita dos 
conteúdos, com metodologia pedagógica interativa e 
colaborativa. 

Este tipo de curso oferece formação de qualidade, sem 
custos para os discentes, com um número significativo de 
participantes numa única sessão, sem grandes restrições 
nos processos de admissão e nos períodos de atividades, 
assegurando a certificação e a acreditação forma.
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:: ESTRUTURA CURRICULAR ::
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São quatro trilhas formativas, que estão estruturadas 
em dois ou mais módulos ser realizados de forma 
sequenciada. Ao final de cada trilha o discente deve 
realizar o Trabalho Final de Trilha (TFT); 

Os módulos são estruturados em blocos, havendo, 
nas trilhas 1, 2 e 3 blocos de 30h e na trilha 4 blocos 
de 15h. O conteúdo dos módulos está organizado de 
acordo com a temática e carga horária de cada trilha. 
Para os Módulos dos TFTs (Trabalhos Finais da Trilha) 
será disponibilizado um módulo de 15h, considerando 
que as outras 15h destinam-se a execução do trabalho 
por orientação; 

Os blocos e seus conteúdos são estruturados de forma 
bastante clara e objetiva, em linguagem interativa 
e com suporte das tecnologias de informação e 
comunicação. No Ambiente Virtual de Aprendizagem 
o bloco apresenta, pelo menos, uma videoaula; um 
e-book e uma avaliação. O Bloco do TFT – 15h – dispõe 
apenas do e-book e da videoaula, sendo a avaliação 

O curso de especialização em Educação Digital tem um 
formato interativo e autoinstrucional, que se organiza 
metodologicamente em trilhas formativas, com módulos 
temáticos e blocos de conteúdo. 

Manual de Orientação ao Cursista

:: METODOLOGIA
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feita a partir do material entregue pelo aluno, de acordo 
com a orientação do Professor Formador.

Ao final de cada trilha o discente deve realizar o TFT, 
que está vinculado ao tema central da trilha e que 
deve ser estruturado de forma aplicada na sua área de 
atuação. Os quatro TFTs compõem um portifólio que se 
configura como Trabalho de Conclusão de curso (TCC). 

Ao final de todas as trilhas e com todos os TFTs 
entregues, compondo o TCC, a partir do alcance da 
nota sete (7) em cada TFT o discente terá o direito a 
requerer o seu certificado de especialista em Educação 
Digital. Caso o aluno decida por não concluir o curso 
até o seu final, poderá requerer ao final de cada Trilha 
um Certificado dos componentes concluídos com 
aproveitamento superior a nota sete (7).

O acompanhamento do percurso de estudo do aluno, 
no Ambiente Virtual de Aprendizagem; 

Produção de trabalhos escritos, que possibilitem 
sínteses dos conhecimentos trabalhados, os TFTs, com 
entrega em formato de portifólio no TFT 4, compondo o 
TCC; 

:: PROGRAMA

A avaliação será realizada de forma contínua, cumulativa, 
descritiva e compreensiva, em três momentos: 
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No monitoramento do percurso do estudante é 
importante registrar que, além do Professor Formador 
orientador do TFT, a Equipe do Núcleo de Design 
Educacional e a Equipe de suporte do AVA monitorará 
a participação do estudante no curso e produzirá 
relatórios periódicos para assegurar quadro de 
desempenho dos estudantes da turma sob sua 
responsabilidade.

Convém assentar que para obtenção do Título de 
Especialista em Educação Digital o estudante deverá 
ter obtido média igual ou superior a 7,0 (sete) em cada 
componente, trilha e TFT. 

Os quatro TFTs compõem um portifólio que se configura 
como Trabalho de Conclusão de curso (TCC). 

Acrescente-se que durante a realização do curso 
a avaliação dar-se-á numa dimensão diagnóstica, 
formativa e somativa. 

Manual de Orientação ao Cursista
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Você terá acesso ao curso que foi matriculado(a) e em 
seguida as disciplinas por módulos disponíveis para 
cada Etapa do curso.

Sempre que entrar no AVA, você visualizará todas 
as salas que deverá acessar num determinado 

:: ACESSO AO AMBIENTE VIRTUAL 
DE APRENDIZAGEM (AVA)

O acesso as Atividades síncronas e assíncronas com o 
status de “matriculado” será feito a partir do site www.
unead.uneb.br , clicando na aba ‘AVA’, selecionando 
a Opção ‘Pós-graduação EAD’ e colocando seu CPF 
(login) e senha (1234). 

Caso tenha esquecido a senha pode clicar em ‘esqueci 
a senha’ para que a mesma seja enviada para o email.
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período letivo: - Salas Disciplinares (dos componentes 
curriculares em que você está matriculado no período).

Pela natureza do curso autoinstrucional, você deve 
seguir as orientações que serão apresentadas no 
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e cumprir 
todas as etapas propostas para cada componente.

Frequentar regularmente o AVA, acessando 
todos os dias durante o período de vigência da 
disciplina em oferta; 

Conhecer o calendário do Curso, cronograma de 
atividades, analisando-o e incorporando-o ao seu 
planejamento cotidiano, a fim de cumprir, dentro 
do prazo todas as atividades propostas; 

Reservar pelo menos 02 horas diárias para 
estudo, organizando antecipadamente, o 
horário de acesso para leitura e realização das 
atividades; 

Manual de Orientação ao Cursista

:: ATRIBUIÇÕES DO ESTUDANTE

Se tratando de um curso autoinstrucional, torna-
se indispensável que o(a) aluno(a) entenda que o 
ambiente virtual de aprendizagem e os materiais 
disponíveis são elementos fundamentais do processo 
de ensino. Nesse sentido, elencamos a seguir algumas 
orientações para que você possa trilhar uma trajetória 
de excelência em seu curso:
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Promover a automotivação para inserção futura 
do conteúdo apropriado em seu cotidiano 
profissional. 

Prepare-se para, ao final do percurso do 
componente, responder ao questionário de 
múltipla escolha (Prova). Reserve um tempo e 
ambiente tranquilo para essa atividade.

É necessário ter em mente que algumas 
características comportamentais são essenciais 
para os estudantes de cursos a distância, tais 
como: autonomia, persistência, disciplina, 
automotivação, colaboração, cooperação e 
espírito investigativo.


