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JUSTIFICATIVA E OBJETIVO 
 
Muitas instituições de ensino superior se apressaram em oferecer cursos na modalidade online , sem a compreensão de como 

criar ambientes online de aprendizagem colaborativa eficaz. Este curso irá preparar os estudantes para desenvolver as 

habilidades essenciais em relação a conceituação, a concepção e desenvolvimento de soluções de aprendizagem on-line para 

uma variedade de áreas e organizações. O relatório Horizon Report for Higher Education from the New Media Consortium and 

the EDUCAUSE Learning Initiative indica que as mídias sociais, aprendizado online colaborativo são as principais tendências 

para a educação superior. Este curso irá demonstrar como as mídias sociais e aprendizagem on-line podem suportar os 

avanços da colaboração online e apoiar as tendências no ensino superior 

 

Este curso será oferecido através de um formato blended para dar aos estudantes alunos a oportunidade de ter uma 

experiência online , enquanto eles aprendem acerca dos princípios e técnicas de aprendizagem colaborativa online. O curso 

aborda a educação on-line como um sistema de aprendizagem e explora as práticas atuais e tendências de pesquisa. Vamos 

examinar a teoria de aprendizagem colaborativa on-line , as características e necessidades dos diversos estudantes a 

distância , como projetar e avaliar ambientes de aprendizagem colaborativa  e como dar suporte ao aluno a distância. Usando 

um modelo de comunidade de prática, o curso vai promover a partilha colaborativa de diversas experiências de aprendizagem 

e apoiar os alunos na investigação baseada aprendizagem colaborativa on-line por meio de e-mentoring. 

 
Objetivo: 

O objetivo deste curso é projetar o desenvolvimento de um curso on-line de curta  duração cuja característica é o aprendizado 

colaborativo. O mesmo será focado para uma área ou organização usando o AVA Moodle e/ou combinação de mídias sociais. 

 
EMENTA 
 

1. Definições e sistemas de educação online; 

2. Princípios da educação online e necessidades de usuários; 

3. Conceptual Framework conceitual para o projeto de aprendizagem colaborativa e o papel do facilitador de 
aprendizagem online; 

4. Ferramentas de mídias 

5. Atividades online  com foco no inquiry learning 
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AVALIAÇÃO 
 
 

             Atividade Individual ou 

grupo 

Peso (%) 

1. Avaliação reflexiva – Impacto do sistema sociocultural brasileiro no 

aprendizado online e as características e diversidades do aprendizes 

brasileiro nesta modalidade. 

individual  10 

2. Desenvolver um mapa conceitual de um sistema de aprendizado colaborativo 

online. 

individual 20 

3. Projetar um gráfico que mostra o framework conceitual de uma experiência de 

aprendizagem colaborativa. 

grupo 10 

4. Projetar uma comunidade de aprendizagem e definir o papel do facilitador. grupo 10 

5.  Analisar como o conhecimento online é construído e definir o papel do 

facilitador 

grupo 10 

6. Desenvolver uma experiência de aprendizagem colaborativa no Moodle e/ou 

combinação de mídias sociais. 

grupo 20 

7. Participar de uma atividade colaborativa online e participar da construção de 

uma comunidade de aprendizagem e da construção coletiva do 

conhecimento. 

grupo 20 

 
 
 

SOBRE PRESENÇA MÍNIMA E CONDUTA EM SALA: 
  
A presença mínima obrigatória deve seguir o regimento do programa. 

 
 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM: 
  
Os estudantes irão: 
 

1. Discutir diversas abordagens para a educação online a partir da perspectiva do contexto sociocultural brasileiro  

2. Examine os diversos componentes de um sistema de educação online  

3. Analisar os princípios da aprendizagem colaborativa online  

4. Identificar as características e necessidades dos diversos alunos a distância e as técnicas de  

apoio à aprendizagem colaborativa  

5. Desenvolver uma estrutura conceitual para aprendizagem colaborativa online  

6. Projetar uma experiência de aprendizagem colaborativa online usando o AVA Moodle ou uma combinação de mídias 

sociais, como wikis e blogs.  

7. Selecionar ferramentas de mídia para a aprendizagem colaborativa online  

8. Determinar o papel de um facilitador online, gerir o conhecimento e uma comunidade de aprendizagem  

9. Apresentar os projetos desenvolver crísticas construtivas para os demais projetos. 

10. Participar de uma atividade online colaborativa baseada no modelo inquiry learning  e observar as técnicas de e-

mentoring. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Contabilidade 

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto. 

Universidade de São Paulo 

 

 

www.fearp.usp.br/cpg/ccpgcc 

3 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

AULA DATAS TÓPICOS E LEITURA NECESSÁRIA 

1 18/9 

Discutir abordagens da educação online a partir da perspectiva do contexto sociocultural do Brasil 
Examinar os componentes do sistema educacional online 
Analisar os princípios do aprendizado online colaborativo 

 
 Aula Expositiva,  Discussão dos textos,  Apresentação de alunos,  Exercícios,  Prova. 

 

2 25/9 

Identificar as características e necessidade dos estudantes online e conhecer as técnicas de 
suporte ao aprendizado colaborativo. 
Devolver um framework conceitual do aprendizado colaborativo online. 

 
 Aula Expositiva,  Discussão dos textos,  Apresentação de alunos,  Exercícios,  Prova. 

 

3 02/10 

Projetar um experiência colaborativa online usando o Moodle ou uma combinação de Wikis e Blogs. 
Selecionar as ferramentas de m´dia para o aprendizado colaborativo online. 
Determinar o papel do facilitador online e como gerenciar o conhecimento e uma comunidade de 
aprendizagem. 

 
 Aula Expositiva,  Discussão dos textos,  Apresentação de alunos,  Exercícios,  Prova. 

 

4 09/10 

Apresentar o projeto e fazer críticas construtivas aos demais projetos. 

 
 Aula Expositiva,  Discussão dos textos,  Apresentação de alunos,  Exercícios,  Prova. 

 

5 16/10 

Participar de uma atividade de aprendizagem com foco no inquiry learning, além do suporte de 
mentores internacionais. 

 
 Aula Expositiva,  Discussão dos textos,  Apresentação de alunos,  Exercícios,  Prova. 

 

NOTAS: 
1) Sugerimos a leitura na ordem apresentada. Os textos não são complementares ou alternativos, é necessária 

a leitura cuidadosa de todos eles. 
2) Exceto quando indicado “Aulas Expositivas”, o tema não será exposto pelo professor. Os alunos expõem 
suas dúvidas em relação à leitura e discutimos em sala. Sem leitura prévia, não existirá oportunidade de rever 
conceitos. O grau da pertinência da exposição, assim como a participação dos alunos é usada como 
verificação de leitura. 
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