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RESUMO

O presente projeto tem como objetivo principal discutir sobre o uso dos objetos de aprendizagem na Educação a Distância (EaD), analisar a influência dos mesmos na esfera

educacional e contribuir com a formação acadêmica dos sujeitos envolvidos, fortalecendo as atividades extensionistas da UEMG – Unidade Divinópolis. Com tal intento, propõe

oferecer o curso “Objetos de Aprendizagem na EaD”, a ser realizado na Plataforma Moodle, utilizando o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). A metodologia fundamenta-se

em um cronograma previamente estabelecido e assistido por encontros semanais de estudos e discussões acerca do ensino a distância, mais especificamente sobre os objetos

de aprendizagem. A partir deste embasamento, realizou-se a organização e estruturação do referido curso, que teve seu conteúdo distribuído em cinco módulos de estudos, a

saber: Conceitos Teóricos sobre EaD e Objetos de Aprendizagem; Edição de Vídeo; Blog; Prezi e Hangout. Com a inserção do conteúdo programático no AVA, foi possível

efetivar a inscrição e ambientação dos cursistas, dando início as atividades propostas na plataforma digital. A fundamentação teórica foi embasada pela discussão acerca de dois

autores: Arruda (2004), que aborda a importância do uso das novas tecnologias no âmbito escolar; e Ribeiro (2013), que pontua a necessidade da adequação do processo

ensino-aprendizagem na atualidade. Vale ressaltar que a grande procura pelo curso gerou a necessidade da formação de três turmas, atendendo a professores, funcionários e

alunos de diversas áreas acadêmicas, como Pedagogia, História, Psicologia, Letras, Matemática, Engenharia Civil, Comunicação Social/Jornalismo e Enfermagem. Conclui-se

que o principal objetivo desta iniciativa está sendo cumprido: ajudar a inserir, com responsabilidade e comprometimento,a modalidade EaD no ambiente universitário.
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