● Onde submeter uma proposta de curso MOOC no SUAP?

1- Acesse o SUAP com o login e senha.

2- Clique em “Você pode submeter um Projeto de Ensino”.

3- Baixe o edital em “Ver arquivo” na opção “EDITAL DE FLUXO CONTÍNUO 2022
a 2023 - Reitoria- SELEÇÃO PARA PRODUÇÃO DE CURSOS ONLINE
ABERTOS E MASSIVOS.

4- Acesse a opção “Adicionar Projeto”.

● Como cadastrar a proposta de um curso MOOC?
1ª Etapa - DADOS GERAIS
1234-

Na opção “Campus”, selecionar “Reitoria”
Na opção “Setor”, selecionar “CERFOR/REI” ou DCREF/REI”
Escrever o nome do curso em “Título do projeto”
Na opção “Carga horária semanal do coordenador”, escreva a Carga Horária total a
ser utilizada pelo proponente/coordenador para a preparação do curso, conforme
indicação no PPC do curso proposto.

2ª Etapa- DADOS DO PROJETO

1- Na opção “Início da execução” colocar uma data prevista para o início do curso, de
acordo com os períodos previstos de entrega do curso no Moodle MOOC, descritos no
cronograma do edital
2- Na opção “Término da execução”, colocar 31/12/2023
3- Na opção “ Carga horária para desenvolvimento do projeto” colocar a carga
horária do curso proposto, podendo ser no mínimo 20h e no máximo 50h
4- Na opção “Eixo temático”, selecionar a opção que mais se identifique com a proposta
do curso MOOC
5- Os itens sem asterisco (*) não precisam ser preenchidos

6- Caso a proposta do curso tenha a participação de membro externo, você deve marcar
a opção “Há parceiros externos? ”

3ª Etapa – DESCRIÇÃO DO PROJETO
1RESUMO
Sua função é dar uma ideia geral do que se trata, seus objetivos, conteúdos, conceitos,
dentre outros. Escrever um bom resumo é extremamente importante, pois este tem que
cativar o avaliador e levá-lo a refletir sobre o quanto o projeto é importante, bemintencionado e efetivo.
2INTRODUÇÃO
Contextualizar a temática abordada no curso, fazendo uma breve descrição de seu conteúdo
e objetivos.
3JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA
Ressaltar a relevância do tema e como o formato MOOC pode avançar no desenvolvimento
de determinado assunto e na formação de quem irá realizá-lo. Ou seja, por que ofertar o
curso MOOC? Por que ele deve ser selecionado e ofertado? Deixar claro que o curso é uma
resposta a um determinado problema percebido e identificado pela sociedade ou pelo
proponente.
4OBJETIVO GERAL
O objetivo geral deve expressar o que se quer alcançar com a proposta do curso para a
sociedade.
5METODOLOGIA DA EXECUÇÃO DO PROJETO
A metodologia deve descrever as formas e técnicas que serão utilizadas para executar as
atividades previstas, devendo explicar, passo a passo, a realização de cada atividade quantidade de módulos, atividades de avaliação por módulo, material teórico de apoio
(textos, vídeos, podcast etc.). Deve levar em conta que a atividade tem início, meio e fim,
detalhando o percurso do curso. Uma proposta de curso MOOC pode ser considerada bem
elaborada quando tem metodologia bem definida e clara. É a metodologia que vai dar aos
avaliadores a certeza de que os objetivos/metas do curso MOOC realmente têm condições
de serem alcançados.

6ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO DURANTE A
EXECUÇÃO
Explicar que o acompanhamento e avaliação do curso será realizado no final da oferta de
6 meses porque o curso é autoinstrucional, o que não exige uma tutoria. Destacar que no
final de 6 meses da oferta do curso será elaborado um relatório a partir de um formulário
de “avaliação de satisfação” do curso MOOC para analisar se houve impacto positivo na
sociedade para a continuidade ou não do dele.
7RESULTADOS ESPERADOS E DISSEMINAÇÃO DOS RESULTADOS
Deve existir uma sintonia muito forte entre os resultados esperados e as metas. Explicar
que a partir da “avaliação de satisfação” do curso MOOC, será analisado se os objetivos e
metas propostas no curso foram alcançados.
8REFERÊNCIAS
Indicar as referências básicas e complementares.
A diferença entre essas referências consiste na seguinte indicação: referências básicas
constituem-se dos materiais obrigatórios que serão utilizados para desenvolvimento dos
conteúdos trabalhados, e que terão conceitos solicitados nos instrumentos de avaliação. As
referências complementares, constituem-se como indicações de aprofundamento, e
materiais utilizados para ampliação dos conteúdos centrais do curso.

9Após preencher todos os campos de cadastro do curso MOOC, clique na opção
“Salvar”

10caso

Clique na opção “Equipe” para inserir os nomes dos proponentes, quando for o

11Insira as informações nos campos indicados da equipe/proponentes do curso
MOOC. Na opção “Carga horária”, colocar a mesma que o coordenador indicou no PPC
para preparação do curso

12-

Acesse a opção “Metas e atividades”

13-

Clique em ”Adicionar Metas”

14Preencha os campos pela ordem de prioridade das metas do curso. Essas metas
podem ser consideradas como os objetivos listados no PPC para oferta do curso MOOC
proposto.

15-

Na opção “Metas e Atividades”, clique em “Adicionar atividade”

16Nos campos a serem preenchidos em “Adicionar atividades”, seguir as seguintes
orientações:
● DESCRIÇÃO: Explicar que as atividades de avaliação serão por módulo para
certificação final e que o cursista só consegue avançar no curso depois que acessar os
materiais e realizar as atividades de cada módulo.
● INDICADOR QUANTITATIVO: Indicar a porcentagem de aproveitamento do
curso para aprovação, que é de 60%.
● QUANTIDADE: Indicar a quantidade total de atividades avaliativas do curso MOOC.
● INDICADOR QUALITATIVO: Descrever quais habilidades e conhecimentos o
cursista pode adquirir com a realização do curso proposto.
● RESPONSÁVEL: Selecionar o coordenador do curso.
● INTEGRANTES DA ATIVIDADE: Selecionar todos os proponentes do curso.
● INÍCIO E FINAL DA EXECUÇÃO: Colocar a mesma data indicada para o início e
final de execução do curso.
● Após o preenchimento de todos os campos, clique em “SALVAR”.

17Clique na opção “Anexos” para inserir os documentos obrigatórios (PPC,
declaração da chefia imediata etc.) apara proposição de curso MOOC, conforme exigido
no edital de seleção.

18Anexar os documentos obrigatórios para proposição de um curso MOOC, conforme
exigido em edital (PPC do curso, autorização dos responsáveis, comprovação de parcerias,
declaração da chefia imediata e termo de autorização de imagem.

19Para finalizar o cadastro do curso MOOC, acesse a opção “Enviar Projeto” e
aguarde o parecer dos avaliadores que será recebido pelo e-mail do coordenador do curso
proposto.

