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Apresentação

Prezado(a) Estudante,

Ao iniciar uma nova etapa de formação, em qualquer nível ou modalidade educativa, é 
imprescindível sabermos o que esperar do curso e o que o curso espera de nós. Exatamente, 
este manual tem o objetivo de apresentar a você informações acerca do projeto pedagógico 
do curso de especialização que irá cursar. 

Aqui, você encontra respostas a perguntas do tipo:

 • Como o curso está organizado?

 • Quais são os objetivos do curso?

 • Quais são as unidades de aprendizagem e certificações que irei cursar? 

Leia com atenção todo o Manual para entender como será o seu percurso acadêmico. Tudo foi 
planejado para garantir sucesso da sua aprendizagem.

Bem-vindo(a) ao curso e à UNISUL!

Equipe Unisul Virtual.
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O Programa 
As primeiras ações de educação a distância (EAD) na Unisul foram desencadeadas no ano 
de 1999, no grupo de pesquisa Unisul Aberta. Este grupo atuava em pesquisa acerca de 
metodologias para EAD, na observação de cenários e na formação dos professores da 
instituição. Em 2001, foi criado o Programa UnisulVirtual, cuja atuação esteve circunscrita à 
oferta de cursos de extensão, assim como à preparação do projeto para o credenciamento 
da instituição, junto ao MEC, para a oferta de EAD. Em 2002, o Programa UnisulVirtual 
é transformado em Diretoria de Educação a Distância e a Universidade recebe o seu 
credenciamento para a oferta de EAD. Nesse mesmo ano, foram lançados os primeiros 
cursos superiores a distância da Unisul, um sequencial e outro de pós-graduação lato sensu 
(especialização). 

A expansão da educação a distância, em nível nacional e internacional, gera uma demanda 
crescente que denota a necessidade de formação de profissionais para atuar nesta 
modalidade educativa. Atentos a esse cenário, no ano de 2004, a equipe pedagógica da então 
Diretoria de EAD da Universidade desenvolveu um novo curso de pós-graduação lato sensu: o 
de Especialização em Metodologia da Educação a Distância. 

O referido curso foi ofertado até o ano de 2011, tendo certificado 130 estudantes. Foi 
oportunizada a formação em EAD àqueles que iniciavam uma atuação profissional ou 
pretendiam ingressar nessa área da educação. 

A consolidação do uso das tecnologias digitais no ensino e a expansão da educação virtual 
gera uma demanda crescente, indicando a necessidade de novas competências profissionais 
nas modalidades presencial e a distância. Em atenção a esse cenário, o Programa de Pós-
graduação Lato Sensu em Educação e Tecnologias foi criado para promover a integração 
de cursos de especialização nas áreas de educação a distância, tecnologias digitais da 
informação e comunicação na educação, formação de professores para a educação superior 
presencial, virtual, on-line e a distância.

Os cursos de Especialização em Gestão da Educação a Distância e de Especialização em 
Docência Virtual se fundamentam na experiência acumulada na UnisulVirtual, no ensino e na 
pesquisa com e sobre EAD, na docência em espaços virtuais, seja na pesquisa, na formação 
inicial e continuada de professores, assim como na análise das práticas dos docentes. 
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Organização curricular
A organização curricular está alicerçada nas Diretrizes Acadêmicas da Unisul, sintonizadas 
com as concepções do Projeto Pedagógico Institucional - PPI, com itinerários formativos 
estruturados a partir das áreas de conhecimento, das áreas de formação técnico-profissionais 
e também das características dos campos de saber e de atuação. 

As competências formam os alicerces da estrutura curricular e seus componentes básicos são 
formados por certificações, unidades de aprendizagem e atividades formativas embasadas 
no ensino, pesquisa e extensão. As certificações são planejadas para o desenvolvimento de 
competências em campos específicos do saber e de atuação, são organizadas em ciclos de 
formação e constituídas por unidades de aprendizagem.

As atividades de ensino, pesquisa e extensão constituem espaços diversificados e percursos 
diferenciados de aprendizagem, facilitando a construção do conhecimento.

Os projetos das certificações estruturantes e específicas contemplam uma adequada 
organização das competências, carga horária, habilidades e conteúdos, atividades formativas 
e ambientes de aprendizagem. As unidades de aprendizagem estão apresentadas por meio 
da carga horária, ementa e bibliografia (básica e complementar). Cada uma das certificações 
listadas está organizada em ciclos de formação, que podem ser consultados em cada curso 
de especialização.

manual_pos_educacao_tecnologia.indd   6 12/12/14   13:32



Curso de Especialização em  
Gestão da Educação a Distância

Objetivos

Objetivo Geral
Desenvolver competências profissionais para atuar no planejamento, desenvolvimento, 
acompanhamento e avaliação de cursos e programas ofertados na modalidade de educação a 
distância.

Objetivos específicos
 • Desenvolver e analisar propostas de cursos e programas em EAD.

 • Elaborar projetos pedagógicos de cursos em EAD.

 • Indicar princípios pedagógicos e metodológicos condizentes à proposta de 
formação em EAD.

 • Selecionar materiais didáticos e tecnologias adequados à oferta de projetos e 
cursos em EAD.

 • Atuar na gestão acadêmica e pedagógica da EAD, entendendo-a como um 
processo sistêmico e multidisciplinar.

 • Planejar e desenvolver sistemas de avaliação em EAD.

 • Desenvolver pesquisa científica em gestão da EAD.
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Estrutura curricular

Certificação Unidade de 
Aprendizagem

N° 
Créd

Carga 
Horária Ementa

Pressupostos 
Históricos, 
Sociológicos e 
Tecnologias em 
Educação

História e 
Legislação do 
Ensino Superior

3 45 Legislação, história e políticas públicas do ensino superior 
brasileiro. História, aspectos legais e políticas da EAD no 
Brasil. Processos regulatórios no ensino presencial e a 
distância.

Tecnologias, 
Comunicação e 
Educação

3 45 Aspectos históricos e sociais do uso de tecnologias. 
Tecnologias digitais e o processo de ensinar e aprender. 
Comunicação e Educação. Mídias e Educação. 
Desenvolvimento humano e Internet. Educação virtual. 

Subtotal 6 90

Gestão da 
Aprendizagem 
em EAD

Pressupostos 
Pedagógicos 
em Educação a 
Distância

4 60 Elementos da relação pedagógica em EAD: sujeitos; 
conhecimento; recursos tecnológicos e comunicacionais. 
Propostas e modelos pedagógicos em EAD. Tipos de 
materiais e recursos didáticos. Modelos de sistema de 
acompanhamento ao estudante. Interação e interatividade. 
Aprendizagem colaborativa. Espaços de aprendizagem em 
EAD. Comunidades de aprendizagem. Aprendizagem do 
adulto.

Gestão 
Pedagógica 
em Educação a 
Distância

4 60 Fundamentos da gestão pedagógica em EAD. 
Coordenação pedagógica de cursos. Projeto pedagógico 
de cursos superiores a distância. Gestão pedagógica do 
sistema tutorial. Assessoria pedagógica. Formação inicial e 
continuada. Avaliação externa. 

Subtotal 8 120

Docência, 
Planejamento 
e Gestão de 
Projetos em 
EAD

Docência, 
Currículo e 
Didática no Ensino 
Superior

3 45 Saberes e competências docentes. Aprendizagem da 
docência no ensino superior. Concepções de ensino e 
aprendizagem. Currículo: concepção e teorias curriculares. 
Estrutura e elaboração de projeto pedagógico. 
Planejamento: do projeto pedagógico à prática docente.

Planejamento e 
Administração 
em Educação a 
Distância

3 45 Planejamento, implantação e avaliação de projetos e 
programas em EAD. Infraestrutura. Composição de 
equipes em EAD. Logística em EAD. Composição e 
gestão de sistemas de atendimento ao estudante em EAD. 
Composição de sistema de avaliação da aprendizagem. 
Polos de apoio presencial.

Educação Inclusiva 
em Educação a 
Distância

2 30 Bases epistemológicas da educação especial e inclusiva. 
Prática pedagógica e educação inclusiva na EAD. 
Concepções e práticas do atendimento educacional 
especial em EAD. Materiais didáticos adaptados e 
tecnologias assistivas.

Subtotal 8 120

Metodologia 
da Pesquisa 
Científica

Metodologia da 
Pesquisa Científica

2 30 Ciência e pesquisa. Planejamento de pesquisa científica. 
Tipos, métodos e técnicas de pesquisa científica. Coleta e 
análise dos dados. Projeto de pesquisa.

Subtotal 30

Trabalho de 
Conclusão 
de Curso em 
Gestão da 
Educação a 
Distância

Trabalho de 
Conclusão de 
Curso em Gestão 
da educação a 
Distância

2 30 Estrutura do trabalho de conclusão de curso - TCC. 
Padrões formais para 
a elaboração do TCC. Argumentação, coesão e coerência 
em relação à linguagem e ao conteúdo do TCC.

Subtotal 30

TOTAL DA CARGA HORÁRIA 390
Fonte: PPC do Curso de Especialização em Gestão da Educação a Distância (UNISUL, 2014). 
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Curso de Especialização em 
Docência Virtual

Objetivo Geral
Desenvolver competências tecnopedagógicas para atuar na docência virtual, seja em cursos 
presenciais ou a distância. 

Objetivos Específicos
 • Refletir acerca dos aspectos históricos, sociais e pedagógicos do uso de 

tecnologias digitais em processos de aprendizagem.

 • Planejar e desenvolver recursos didáticos impressos e digitais.

 • Realizar mediação pedagógica em espaços de aprendizagem virtual.

 • Promover a interação, a aprendizagem colaborativa e a criação de comunidades 
virtuais de aprendizagem.

 • Utilizar as tecnologias digitais como meios para uma docência virtual de 
qualidade.

 • Criar instrumentos de avaliação que considerem as especificidades dos 
contextos de aprendizagem virtual.

 • Utilizar os princípios da educação inclusiva na docência em EAD.

 • Desenvolver pesquisa científica em docência virtual.

manual_pos_educacao_tecnologia.indd   9 12/12/14   13:32



10

Universidade do Sul de Santa Catarina  

Estrutura curricular

Certificação Unidade de 
Aprendizagem

Créd Carga 
Horária

Ementa

Pressupostos 
Históricos, 
Sociológicos e 
Tecnologias em 
Educação

História e 
Legislação do 
Ensino Superior

3 45 Legislação, história e políticas públicas do ensino superior 
brasileiro. História, aspectos legais e políticas da EAD no 
Brasil. Processos regulatórios no ensino presencial e a 
distância.

Tecnologias, 
Comunicação e 
Educação

3 45 Aspectos históricos e sociais do uso de tecnologias. 
Tecnologias digitais e o processo de ensinar e aprender. 
Comunicação e Educação. Mídias e Educação. 
Desenvolvimento humano e Internet. Educação virtual. 

Subtotal 6 90

Pressupostos 
Pedagógicos 
e Mediação na 
Docência Virtual

Pressupostos 
Pedagógicos 
em Educação a 
Distância

4 60 Elementos da relação pedagógica em EAD: sujeitos; 
conhecimento; recursos tecnológicos e comunicacionais. 
Propostas e modelos pedagógicos em EAD. Tipos de 
materiais e recursos didáticos. Modelos de sistema de 
acompanhamento ao estudante. Interação e interatividade. 
Aprendizagem colaborativa. Espaços de aprendizagem 
em EAD. Comunidades de aprendizagem. Aprendizagem 
do adulto.

Mediação 
Pedagógica em 
Espaços Virtuais

4 60 Mediação pedagógica por meio de tecnologias. Ação 
docente em Ambiente Virtual de Aprendizagem. 
Linguagem e comunicação na cibercultura. Relação 
professor x tutor. Atuação docente em meios digitais: 
webconferência, webaula, redes sociais, fóruns, chats, 
blogs, AVAs, áudio, vídeo, texto. Competências do 
docente virtual.

Subtotal 8 120

Prática 
Pedagógica na 
Docência Virtual

Docência, 
Currículo e 
Didática no 
Ensino Superior

3 45 Saberes e competências docentes. Aprendizagem da 
docência no ensino superior. Concepções de ensino e 
aprendizagem. Currículo: concepção e teorias curriculares. 
Estrutura e elaboração de projeto pedagógico. 
Planejamento: do projeto pedagógico à prática docente.

Avaliação da 
Aprendizagem 
na Docência 
Virtual

2 30 Bases teóricas da avaliação da aprendizagem. Meios, 
recursos e estratégias de avaliação da aprendizagem. 
Instrumentos e feedback para a avaliação da 
aprendizagem a distância e em espaços virtuais.

Recursos 
Didáticos Digitais

3 45 Planejamento e autoria de recursos didáticos. Etapas do 
design educacional. Web 2.0. Recursos educacionais 
abertos. Webaula. Áudio. Hipertexto. Hipermídia. 
Roteirização. Elaboração de textos didáticos. Material 
impresso.

Subtotal 8 120

Metodologia 
da Pesquisa 
Científica

Metodologia 
da Pesquisa 
Científica

2 30 Ciência e pesquisa. Planejamento de pesquisa científica. 
Tipos, métodos e técnicas de pesquisa científica. Coleta e 
análise dos dados. Projeto de pesquisa.

Subtotal 30

Trabalho de 
Conclusão 
de Curso em 
Docência Virtual

Trabalho de 
Conclusão 
de Curso em 
Docência Virtual

2 30 Estrutura do trabalho de conclusão de curso - TCC. 
Padrões formais para 
a elaboração do TCC. Argumentação, coesão e coerência 
em relação à linguagem e ao conteúdo do TCC.

Subtotal 30

TOTAL DA CARGA HORÁRIA 390
Fonte: PPC do Curso de Especialização em Gestão em Docência Virtual (UNISUL, 2014). 
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Avaliação da aprendizagem
Nos cursos do programa, pressupõe-se que os processos de avaliação abrangem a 
investigação de conhecimentos, a formação, a autoavaliação, com o objetivo de possibilitar a 
intervenção necessária no decorrer do processo de aprendizagem, rever critérios e estabelecer 
padrões de excelência para o ensino, a pesquisa e a extensão.

Entende-se que a processualidade da avaliação acontece no decorrer das diversas atividades 
formativas e nos diversos ambientes de aprendizagem. É no decorrer desse processo que 
o professor faz diagnósticos, identifica eventuais dificuldades na aprendizagem e busca 
estratégias para saná-las. 

As atividades de avaliação têm, ainda, o objetivo de atribuir notas ao desempenho do 
estudante. Nos cursos do programa será obrigatória a realização das seguintes atividades de 
avaliação da aprendizagem por Unidade de Aprendizagem e/ou Certificação:

Avaliação a distância (AD): no decorrer do período de oferta das unidades de aprendizagem 
estarão disponibilizadas, por meio digital, no Espaço UnisulVirtual de Aprendizagem. Poderão 
ser atividades individuais, fóruns de discussão, atividades em grupo, pesquisas etc. 

Avaliação Presencial (AP): para cada Unidade de Aprendizagem e/ou Certificação, será 
realizada uma avaliação presencial por escrito, sem consulta, nos polos de apoio presencial. 

Atendendo ao que preceitua a legislação sobre a avaliação de cursos de pós-graduação, o 
aproveitamento do estudante em cada Unidade de Aprendizagem será expresso nos níveis de 
conceitos equivalentes a intervalos de notas numéricas, conforme descrito a seguir:

Conceito A – Excelente = Nota 9,0 a 10,0

Conceito B – Bom = Nota 8,0 a 8,9

Conceito C – Regular = Nota 7,0 a 7,9

Conceito R – Reprovado = Nota zero a 6,9 

Para a aprovação em cada Unidade de Aprendizagem, o estudante deverá obter conceito 
final igual ou superior a “C”. Considerando se tratar de curso na modalidade a distância, cuja 
obrigatoriedade de 75% de frequência não é necessária, exigir-se-á para a aprovação nas 
Unidades de Aprendizagem do presente curso 100% de frequência nas avaliações presenciais. 

Conforme Resolução CÂM-GES UNISUL nº 163/2008, o estudante reprovado deverá 
matricular-se novamente na mesma Unidade de Aprendizagem ou, caso essa não seja 
oferecida no período desejado, será facultada a sua realização em outro curso lato sensu, 
desde que apresente, no mínimo, o mesmo número de créditos e conteúdo equivalente, seja 
requerido à Coordenação de Curso o aproveitamento de estudos, observado o tempo máximo 
de conclusão do curso. Ainda conforme a Resolução CÂM-GES UNISUL nº 163/2008, fica 
ressalvada a possibilidade de obtenção de vaga em disciplina ou Unidade de Aprendizagem, 
em mesmo curso lato sensu reeditado, a ex-estudantes que tenham abandonado o curso ou 
dele desistido, mediante requerimento de retorno, com aproveitamento integral de estudos de 
disciplina ou Unidade de Aprendizagem realizadas, respeitados os critérios de equivalência 
explicitados no projeto pedagógico do curso, condicionado à existência de vaga e observado 
o prazo máximo de conclusão do curso.
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Será considerado aprovado no curso e com direito ao certificado de conclusão o estudante 
que satisfizer, concomitantemente, as seguintes condições:

a. Aprovação em todas as Unidades de Aprendizagem; 

b. Aprovação do Trabalho de Conclusão de Curso.

Trabalho de Conclusão de Curso - TCC
A partir de uma pesquisa científica, o estudante deverá elaborar um artigo, individualmente, 
em uma das linhas de pesquisa indicadas no quadro a seguir.

Curso de Especialização em Gestão da Educação a Distância

1. Gestão e prática pedagógica em EAD: Papel da coordenação de curso em EAD. Projeto 
pedagógico de cursos. Gestão do sistema tutorial. Assessoria pedagógica. Avaliação interna 
e externa. Formação e atuação de professores na EAD. Avaliação e acompanhamento do 
docente na EAD. Planejamento e gestão do processo de ensino-aprendizagem. Construção 
do conhecimento mediada por tecnologias digitais. Metodologias e abordagens pedagógicas. 
Práticas pedagógicas em sala de aula virtual. Produção e uso de materiais didático-pedagógicos 
e instrumentos de avaliação da aprendizagem.

2. Tecnologias digitais em EAD: Uso e desenvolvimento de tecnologias digitais para o processo de 
ensinar e aprender. Tecnologias para a gestão da EAD. 

3. Políticas e legislação em EAD: História e modelos de EAD. Legislação e políticas de EAD no 
Brasil. Processos regulatórios no ensino superior em EAD.

4. Administração e planejamento em EAD: Planejamento, implantação e avaliação de projetos em 
EAD. 

5. Educação inclusiva na EAD: Prática pedagógica inclusiva na EAD. Materiais didáticos acessíveis 
e tecnologias assistivas na EAD. 

Curso de Especialização em Docência Virtual

1. Docência e tutoria na educação virtual: formação e atuação de professores na educação virtual. 
Saberes e competências docentes na educação virtual. Avaliação e acompanhamento do 
docente na educação virtual.

2. Prática pedagógica em educação virtual: construção do conhecimento mediada por tecnologias 
digitais. Planejamento e gestão do processo de ensino-aprendizagem. Metodologias e 
abordagens pedagógicas. Produção e uso de materiais didático-pedagógicos e instrumentos de 
avaliação da aprendizagem. Prática pedagógica inclusiva na educação virtual.

3. Tecnologias digitais na educação virtual: Uso e desenvolvimento de tecnologias digitais para o 
processo de ensinar e aprender.
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Orientação e acompanhamento do estudante
É designado um professor orientador para a orientação do TCC, com titulação mínima de 
mestre. 

A orientação e o acompanhamento do estudante serão efetuados por meio do EVA, em sala 
virtual especificamente estruturada para tal finalidade. O trabalho de orientação terá como 
suporte uma sistematização previamente elaborada e disponibilizada na sala virtual, onde 
orientador e estudante terão possibilidade de acompanhamento, orientação e contatos 
relativos ao processo de elaboração do TCC. 

Defesa 
A defesa individual do TCC é o momento em que o estudante será inquirido pela comissão 
sobre o conteúdo do seu trabalho. É uma atividade obrigatória que ocorre com data e hora 
marcadas previamente. 

Maiores informações podem ser consultadas no Manual do TCC, disponível no EVA.

Aproveitamento de Unidades de Aprendizagem
Os estudantes poderão convalidar Unidades de Aprendizagem ou disciplinas cursadas em 
outras instituições ou na própria Unisul, desde que realizadas em cursos de mesmo nível. 
O aproveitamento de estudos realizados em cursos de outras instituições deverá respeitar 
o limite de oito créditos. Para o aproveitamento de estudos em Unidades de Aprendizagem 
realizadas em cursos pertencentes a um dos programas da UnisulVirtual não há limite de 
créditos. Em ambos os casos é preciso obedecer aos seguintes critérios, para ser efetuada a 
equivalência: número compatível de créditos; carga horária correspondente e similaridade dos 
conteúdos.
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Contato com a UnisulVirtual

SAIAC – Serviço de Atenção Integral ao Acadêmico

Atendimento On-Line:

Portal MinhaUNISUL (http://minha.unisul.br): Atendimento OnLine >  
Informação/ Reclamação > Solicitar Caso de Informação ou Encaminhar Caso de Reclamação.

Presencialmente: 

SAIAC UnisulVirtual – Av. dos Lagos, 41, 1º andar – Bairro Cidade Universitária Pedra Branca – 
Palhoça/SC.

Atendimento SAIAC: De segunda a sexta-feira das 8h às 21h.

Telefone (para contato com a Central de Relacionamento da Unisul):

0800 970 7000

(48) 3279 1000 (para ligações de telefone celular)

Horário de atendimento da Central de Relacionamento: De segunda a sexta-feira das 8h às 
20h e aos sábados das 8h às 12h

Coordenação do Programa 
Profª. Daniela Erani Monteiro Will 
daniela.will@unisul.br 
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