SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MEC - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
TRIÂNGULO MINEIRO

RESOLUÇÃO “AD REFERENDUM” Nº 036/2020, DE 31 DE JULHO DE 2020

Dispõe sobre o Projeto Pedagógico do Curso de
Formação Inicial e Continuada de Agente de
Inclusão Digital em Centros Públicos de Acesso
à Internet do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro –
Campus Uberaba

A PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO, no uso das
atribuições que lhe confere a Lei nº 11.892 de 29/12/2008, publicada no DOU de 30/12/2008,
o Estatuto aprovado pela Resolução nº 01/2009, do dia 17/08/2009, publicada no DOU de
21/08/2009 e Decreto Presidencial de 09 de dezembro de 2019, publicado no DOU de
10/12/2019, Seção 2, página 1, RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar “ad referendum” o Projeto Pedagógico do Curso de Formação Inicial e
Continuada de Agente de Inclusão Digital em Centros Públicos de Acesso à Internet do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro – Campus
Uberaba, conforme anexo.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor nesta data, justificando-se a urgência devido ao
cumprimento de prazos estabelecidos no Ofício-Circular Nº 85/2020/GAB/SETEC/SETECMEC.

Uberaba, 31 de julho de 2020.
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Ofertar a educação profissional e tecnológica por
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uma sociedade inclusiva e democrática.
VISÃO
Ser uma instituição de excelência na educação
profissional e tecnológica, impulsionando o
desenvolvimento tecnológico, científico,
humanístico, ambiental, social e cultural, alinhado às
regionalidades em que está inserido.
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educacional; Acessibilidade e inclusão social;
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Valorização das pessoas; Respeito à diversidade;
Gestão democrático-participativa
(PDI – IFTM - 2019-2023)
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1 DADOS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
ESFERA ADMINISTRATIVA
ENDEREÇO
CIDADE/UF/CEP
RESPONSÁVEL PELO CURSO
DDD TELEFONE
DDD FAX
E-MAIL
SITE

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO
MINEIRO – Campus Uberaba
10.695.891.0003-63
Federal
Rua João Batista Ribeiro, 4000 - Distrito Industrial II
Uberaba – MG – 38.064-790
Marcia de Freitas Zago
(34) 3319-6000/3319-6001
dg.ura@iftm.edu.br
http://www.iftm.edu.br/uberaba/

2 DADOS DO CURSO
CURSO
EIXO TECNOLÓGICO
CERTIFICAÇÃO
NÚMERO DE VAGAS
FREQUÊNCIA OFERTA
CARGA HORÁRIA TOTAL
PERIODICIDADE DAS AULAS
TURNO E HORÁRIO
LOCAL

Formação Inicial e Continuada (FIC) de Agente de
inclusão digital em Centros Públicos com Acesso à
Internet
Informação e Comunicação
Formação Inicial e Continuada (FIC) de Agente de
Inclusão Digital em Centros Públicos de Acesso à
Internet
35
Mediante demanda da instituição, da comunidade
externa e/ou de programas e/ou projetos
200 horas
Semanal
Multiperiódico
Campus Uberaba

3 JUSTIFICATIVA
As mudanças advindas das tecnologias da informação e comunicação (TIC)
repercutem na sociedade, fazendo com que recursos como computadores, smartphones e a
própria internet, estejam cada dia mais presentes no cotidiano, modificando nossas formas de
comunicação, produção e de interação social. Nesse sentido, não há dúvidas de que o uso dos
recursos digitais é de suma importância em nossos dias:
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Essa reconfiguração pela via da tecnologia ficou patente na transformação da
maioria, se não todos, dos setores da sociedade, nesses dez últimos anos.
Emprego, educação, saúde, bem-estar, políticas, lazer e diversão, todos, hoje
em dia, ocorrem de maneiras e em lugares que seriam inimagináveis uma
geração atrás e, muitas vezes, têm a tecnologia em seu cerne. (SELWYN,
2008, p.817).

As expansão do uso de equipamentos digitais exige que os indivíduos mobilizem esses
recursos, se apropriando das TIC como ferramentas úteis, explorando seu potencial em prol de
sua própria autonomia. As mudanças tecnológicas e as transformações sociais por elas
provocadas, criaram uma nova demanda educacional: a formação de indivíduos adaptados e
capacitados para esse novo contexto, providos das habilidades e competências por ele
requeridas, e principalmente, que detenham competências tecnológicas e informacionais:

Todas essas novas práticas e “modos de ser” implicam um conjunto revisado
das competências e habilidades esperadas, que são requeridas de quem quer
ser um membro “eficiente” e bem-sucedido da sociedade. (...). Além das
competências básicas de saber contar, ler e escrever, requer-se que os
indivíduos desenvolvam diferentes formas de capacidades informacionais e
tecnológicas. (SELWYN, 2008, p.818-819).

Exige-se hoje dos indivíduos para uma melhor inserção na sociedade e no mundo do
trabalho, que sejam sujeitos capazes de se relacionar e se comunicar mediados pelas novas
tecnologias. “Embora, sem dúvida, o uso das TIC não seja um pré-requisito para sobreviver
na sociedade do século XXI, é quase certamente um elemento integral para prosperar na
sociedade deste século. (SELWYN, 2008, p.819).
A partir do final dos anos 1990, ocorreu no Brasil uma expansão do uso da Internet e
dos smartphones. Contudo, Neri (2012) aponta que mais de 20 milhões de brasileiros
continuam excluídos do acesso aos serviços que a telefonia celular e a Internet podem
oferecer, incluindo os serviços do governo eletrônico. É neste contexto que os telecentros,
locais providos de computadores e acesso à Internet, se consistem em espaços privilegiados e
essenciais para a realização de atividades comunitárias de toda natureza, envolvendo as
diversas dimensões da cidadania (MORI, 2012).
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O Governo Federal, em parceria com ministérios, prefeituras e entidades da sociedade
civil, vem apoiando a implantação e manutenção de espaços destinados a atender, incentivar e
capacitar jovens e adultos na utilização das TIC em todo o País. São os chamados Pontos de
Inclusão Digital (PID), entre os quais se destacam os Telecentros:

O Telecentro é um PID, sem fins lucrativos, de acesso público e gratuito,
com computadores conectados à internet, disponíveis para diversos usos. O
objetivo do Telecentro é promover o desenvolvimento social e econômico
das comunidades atendidas, reduzindo a exclusão social e criando
oportunidades de inclusão digital aos cidadãos. (BRASIL, 2018).

Os usuários dos telecentros muitas vezes precisam de orientação quanto ao uso dos
computadores e dos serviços oferecidos pela internet. É nesta perspectiva que surge o Agente
de Inclusão Digital.
De acordo com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações MCTIC, o Agente de Inclusão Digital é um profissional que atua:

(...) em espaços públicos de promoção do acesso à internet e às TIC
(Telecentros), apoiando e capacitando os cidadãos para o uso dos serviços e
recursos tecnológicos disponibilizados, agindo como monitor(a) em
atividades de inclusão digital. (BRASIL, 2018).

Desse modo, compreende-se que ações que visem a capacitação dos Agentes de
Inclusão Digital apresentam um potencial social significativo, principalmente no que se refere
à viabilização do acesso às tecnologias por meio de iniciativas de caráter comunitário, com
repercussão no desenvolvimento social, econômico e cultural local:

A proposta de formação de Agentes de Inclusão Digital, além de estar
integrada às ações de revitalização dos Telecentros, encontra-se alinhada
também aos aspectos da política de inclusão digital que buscam promover a
geração e difusão de conhecimentos e de conteúdos, por meio do
estabelecimento de redes colaborativas articuladas para a troca de saberes,
fortalecendo a participação cidadã e o estímulo do trabalho cooperativo, na
perspectiva de um desenvolvimento sustentável facilitado pelo uso e acesso
à Internet e às TIC. (BRASIL, 2018).
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A formação ética-cidadã e técnica faz parte da missão do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro - IFTM, criado em 29 de dezembro de
2008 (BRASIL, 2008). O IFTM é uma Instituição de Educação Superior, Básica e
Profissional, pluricurricular e multicampi, especializada na oferta de educação profissional e
tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos
técnicos e tecnológicos com as suas práticas pedagógicas. Assim, a instituição passa a
oferecer cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC), na modalidade ensino a distância
(EAD), no âmbito do Programa Novos Caminhos.
O município de Uberaba está localizado na microrregião do Triângulo Mineiro, no
Estado de Minas Gerais (MG). Segundo estimativa do IBGE, em 2019 o município possuía
333.783 habitantes, sendo a 81ª cidade mais populosa do Brasil (IBGE, 2019). No ano de
2017, a cidade de Uberaba apresentou PIB na ordem de R$ 13.152.650.570,00, e PIB per
capita de R$ 40.066,32 (IBGE, 2017). Em 2018 o salário médio foi de 2,8 salários mínimos.
Uberaba se encontra entre os municípios com maior nível de renda e IDH do Estado de Minas
Gerais.
A oferta de cursos no Eixo Tecnológico Informação e Comunicação no município de
Uberaba é importante para ampliar as oportunidades de qualificação dos cidadãos do
município para o mundo do trabalho. As configurações da economia da região sugerem a
presença de profissionais com visão de negócios e capacidades empreendedoras e de
liderança.
É neste contexto que se justifica a oferta do curso de Agente de Inclusão Digital em
Centros Públicos de Acesso à Internet, profissional capacitado para orientar os usuários dos
telecentros para o uso democrático e gratuito das TIC, dos serviços de governo eletrônico, o
que pode contribuir para diminuir as diferenças culturais e sociais provocadas pela exclusão
digital, fomentando a criação e o desenvolvimento de conteúdo, a construção de ambientes de
colaboração em redes abertas, estimulando assim o desenvolvimento local.
Coloca-se então como objetivo deste curso, educar para que os indivíduos, mais do
que sobreviver na sociedade do XXI, possam, de fato, se inserirem e participarem ativamente
da era digital. A utilização efetiva das TIC é condição essencial para inserção do cidadão
nesta sociedade de base tecnológica. Uma pessoa preparada tecnologicamente pode
desempenhar suas funções no mundo do trabalho, bem como ser um cidadão mais atuante. A
formação em competências e habilidades tecnológicas permite aos indivíduos tirar o melhor
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proveito possível das TIC, possibilitando sua inserção e participação ativa na sociedade
digital. É disso que trata a inclusão digital, formar indivíduos para o exercício efetivo da
cidadania. A questão não é utilizar a tecnologia a qualquer custo, mas se apropriar e fazer uso
dela em seu favor e de outrem.

4 OBJETIVOS
4.1 GERAL
Contribuir para o fortalecimento da educação profissional, formando profissionais
aptos a desempenhar atividades que envolvam o uso das tecnologias de informação e
comunicação - TIC, com autonomia sobre suas práticas profissionais e com capacidade de
responder às demandas do seu cotidiano de trabalho.

4.2 ESPECÍFICOS
•

Melhorar a qualidade dos serviços digitais prestados à população;

•

Democratizar o acesso à internet, fomentando a economia criativa e sustentável;

•

Diminuir as diferenças culturais e sociais provocadas pela exclusão digital;

•

Aplicar os conhecimentos do curso nas questões que emergem no cotidiano do
ambiente de trabalho que requerem o uso de ferramentas da informática;

•

Fomentar a criação e o desenvolvimento de conteúdo, a construção de ambientes de
colaboração em redes abertas, estimulando assim o desenvolvimento local.

5 PÚBLICO ALVO
Trabalhadores beneficiários do seguro-desemprego e dos programas de inclusão
produtiva do Governo Federal. Trabalhadores e/ou pessoas em situação de vulnerabilidade
social da comunidade externa que almejam a qualificação profissional de Agente de Inclusão
Digital e comunidade em geral, que possuam no mínimo 15 anos completos e ensino
fundamental II (6º ao 9º ano) completo.
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6 PERFIL DO EGRESSO
Orienta usuários dos telecentros para o uso democrático e gratuito das TIC, dos
serviços de governo eletrônico e facilita a produção de conhecimento com o uso das TIC.
Capacita o usuário a manusear as ferramentas de pesquisa e nos processos de participação em
redes sociais para o desenvolvimento econômico, social, pessoal e da cidadania. Informa
sobre as normas e políticas de segurança da informação e respeito à propriedade intelectual.

7 PRÉ-REQUISITOS DE ACESSO AO CURSO
Destinado a estudantes, pessoas em vulnerabilidade social e trabalhadores que tenham
no mínimo, o ensino fundamental II (6º ao 9º ano) completo e 15 anos completos, de acordo
com o Guia PRONATEC de Cursos FIC (BRASIL, 2016).
As turmas serão formadas em atendimento à demanda da instituição, da comunidade
externa ou de programas e projetos. O ingresso de estudantes no curso FIC de Agente de
Inclusão Digital em Centros Públicos de Acesso à Internet ocorrerá por meio de Edital, por
meio de processo seletivo, classificatório e não eliminatório, ou Edital com inscrição livre,
quando os cursos forem demandados por uma determinada comunidade, ou com inscrição
livre, quando os cursos forem oriundos de um projeto ou programa.
Para participar do processo de seleção dos cursos FIC, as/os candidatas/os deverão
entregar os documentos solicitados de acordo com o edital e/ou programa. O (a) estudante
deve possuir um computador padrão IBM-PC com sistema operacional compatível para
acessar o Ambiente Virtual de Aprendizagem e acesso à internet por banda larga.

8 MATRIZ CURRICULAR
8.1 Estruturação
O Curso FIC em Agente de Inclusão Digital em Centros Públicos de Acesso à Internet,
modalidade EaD, possui uma carga horária total de 200h/aula.
A proposta curricular é composta por uma unidade curricular voltada à familiarização
do estudante com as metodologias e recursos da EAD, e de unidades curriculares da formação
específica voltadas às demandas formativas e específicas da formação profissional do curso.
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UNIDADES
CURRICULARES/MÓDULOS

CONTEÚDOS
Noções e Ensino a distância;
Utilização do Moodle.
Conceitos básicos de TIC.
Utilização de ferramentas essenciais de home-office.

CH

1

Ambientação em EAD

2

Informática Básica

3

Inclusão Social e Inclusão
Digital

Noções de inclusão social e direitos humanos;
Democratização do acesso às TIC.

40h

4

E-Gov - Governo Eletrônico

Prestação de serviços governamentais via meios digitais.

20h

5

Redes Sociais e Comunicação

Uso das redes sociais como ferramentas de comunicação.

20h

6

Fontes Digitais de Informação

Acesso à informação por meio da Internet
Conceitos de Fake News e suas implicações na vida cotidiana.

30h

7

Elaboração de Projeto
Comunitário

Elaboração de projeto com o uso das TIC.

20h

Total carga horária do curso

10h
60h

200h

8.2 Ementas e Carga Horária dos Módulos/Unidades curriculares
UNIDADE CURRICULAR: Ambientação em EAD
Módulo
1
Carga Horária
10h
EMENTA
Uso da plataforma moodle. Noções de netiqueta. Ferramentas de busca online. Redes Sociais.
BIBLIOGRAFIA
Básica:
LEMOS, C. Dicas de Netiqueta. Apostila. São Luis, MA: IFMA, 2018. Disponível em: https://educapes.
capes.gov.br/bitstream/capes/206361/2/Dicas%20de%20Netiqueta-Christiane.pdf. Acesso em: 10, mar, 2020.
QUARTIERO, E. M.; CATAPAN, A. H.; CERNY, R. Z.; GOMES, N. G., Introdução à Educação a Distância.
2. ed. Florianópolis – SC: IFSC, 2010.
IFTM. Guia Rápido de Utilização do Ambiente Virtual Moodle. Apostila. Uberaba, MG: IFTM, 2020.
Complementar:
ROVANI, V. R., Ambientação em EAD. Cuiabá, MT: UFTM, 2015. Disponível em:
http://proedu.rnp.br/bitstream/handle/123456789/1492/Ambientacao_EAD_ADMINISTRACAO-IFSP.pdf?
sequence=1&isAllowed=y. Acesso em 13 jul, 2020.
BRESOLIN, K., EAD: Elementos Básicos. Pelotas- RS: NEPFIL online, 2014.
UNIDADE CURRICULAR: Informática básica
Módulo
2
Carga Horária
60h
EMENTA
Conhecimentos básicos da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC): hardware, software, redes de
computadores, computação em nuvem. Aplicação dos recursos de TIC no cotidiano. Utilização de software de
edição de texto, de planilha eletrônica e de apresentação de slides.
BIBLIOGRAFIA
Básica:
MANZANO, J. A. N. G., Guia prático de informática: Terminologia, Microsoft Windows 7, Internet e
Segurança, Microsoft Office Word 2010, Microsoft Office Excel 2010, Microsoft Office PowerPoint 2010,
Microsoft Office Access 2010. São Paulo: Érica, 2011.
SILVA, M. G. Informática Básica – Terminologia Básica – Microsoft Windows XP – Microsoft Office Word
2007. São Paulo: Érica, 2008.
Complementar:
CORREIA NETO, J. F.,Excel: para profissionais de finanças. Rio de Janeiro. Editora Elsevier. 2011.
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UNIDADE CURRICULAR: Inclusão Social e Inclusão Digital
Módulo
3
Carga Horária
40h
EMENTA
Conceitos de ética e cidadania. Noções de inclusão social e direitos humanos. Elementos constitutivos do
sistema de exclusão/inclusão social: as pessoas, as instituições sociais. Desigualdade social e diversidade.
Projetos de Inclusão Digital: o que é um Telecentro comunitário e quais os serviços disponibilizados ao
público-alvo. Desigualdade econômica e acesso às TIC: condicionantes estruturais da exclusão digital. Inclusão
digital como inclusão social no Brasil: possibilidades e limites de uma política pública. O que é um Agente de
Inclusão Digital e seu papel na comunidade.
BIBLIOGRAFIA
Básica:
DIAS, L. R. Inclusão digital como fator de inclusão social. Inclusão digital, 2011
ALONSO, L. B. N.; FERNEDA, E.; SANTANA, G. P., Inclusão digital e inclusão social: contribuições
teóricas e metodológicas. Barbarói, p. 154-177, 2010
SILVEIRA, S.A., Exclusão digital: a miséria na era da informação. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2001.
Complementar:
GASPARETTO, N. A.. Modelo de inclusão digital para organizações, como prática de responsabilidade social.
2006. 126p. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção), Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Florianópolis, 2006.
UNIDADE CURRICULAR: E-Gov - Governo Eletrônico
Módulo
4
Carga Horária
20h
EMENTA
O que é o e-Gov e sua importância na administração pública. Apresentação e utilização das principais
ferramentas de e-Gov à disposição do município e dos cidadãos. Prestação de serviços governamentais via
meios digitais.
BIBLIOGRAFIA
Básica:
AGUNE, R.; CARLOS, J. Governo eletrônico e novos processos de trabalho. In:LEVY, E.; DRAGO, P.
(Orgs.). Gestão pública no Brasil contemporâneo. São Paulo: Fundap, 2005.
BARBOSA FILHO, D. F. Governo eletrônico – uma nova forma de gestão da administração pública para o
século XXI. Rio de Janeiro: Coppe/UFRJ, 2000. v. 3
BRASIL.Proposta de política de governo eletrônico para o Poder Executivo federal.Grupo de trabalho “novas
formas eletrônicas de interação”. Brasília: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 2000.
Complementar:
Fischer, H., Clareza em textos de e-gov, uma questão de cidadania. Rio de Janeiro: Com Clareza, 2018.
UNIDADE CURRICULAR: Redes Sociais e Comunicação
Módulo
5
Carga Horária
20h
EMENTA
Conceito de redes sociais; construção de redes e relacionamentos no ambiente digital. As redes sociais como
mecanismos de facilitação das conexões e da interação entre as pessoas. A interatividade por meio das redes
sociais.
BIBLIOGRAFIA
Básica:
HUNT, T.; CALLARI, A., O poder das redes sociais. Editora Gente Liv e Edit Ltd, 2010.
PESSONI, A.; Akerman, M. O uso das mídias sociais para fins de ensino e aprendizagem: estado da arte das
pesquisas do tipo survey. ECCOM, Lorena, v. 5, n. 10, p., 2014.
VERGILI, R., Relações públicas, mercado e redes sociais. Summus Editorial, 2014.
Complementar:
BARBOSA, F.; Moura, G. Metodologias ativas de aprendizagem na educação profissional e tecnológica.
Senac, Rio de Janeiro, v. 39, n. 2, p. 48-67, 2013.

13
UNIDADE CURRICULAR: Fontes Digitais de Informação
Módulo
6
Carga Horária
30h
EMENTA
Acesso à informação por meio da Internet. Aplicar os conhecimentos sobre internet por meio das ferramentas
de pesquisa, comunicação, entretenimento, e-mail e entre outras. Conceitos de Fake News e suas implicações
na vida cotidiana.
BIBLIOGRAFIA
Básica:
BARROCO, M. L. S., Ética: fundamentos sócio-históricos. 3ª ed. São Paulo: Cortez, 2010.
DE OLIVEIRA, S. M. P., DISSEMINAÇÃO DA INFORMAÇÃO NA ERA DAS FAKE NEWS. Múltiplos
Olhares em Ciência da Informação-ISSN 2237-6658, v. 1, n. 2, 2018.
POLITIZE, Notícias falsas e pós-verdade: o mundo das fake news e da (des)informação. 2017. Disponível em:
https://www.politize.com.br/noticias-falsas-pos-verdade. Acesso em: 30 mar. 2020.
SOARES, L. Z. R., Internet - Um Mundo Paralelo. Editora: Melhoramentos, 2007.
SPYER, J., Conectado - O que a internet fez com você e o que você pode fazer com ela. Editora: Jorge Zahar,
2007.
Complementar:
CASTILHO, C., Apertem os cintos: estamos entrando na era da pós-verdade. Observatório da Imprensa, n. 921,
2016.
Disponível
em:
http://observatoriodaimprensa.com.br/imprensa-em-questao/apertem-os-cintosestamosentrando-na-era-da-pos-verdade. Acesso em: 22 nov. 2019.
SOUZA, C.A; PADRÃO, V., Quem lê tanta notícia (falsa)? 2018. Disponível em:
https://itsrio.org/wpcontent/uploads/2018/06/quem-le-tanta-noticia.pdf. Acesso em: 10 mai. 2020.
UNIDADE CURRICULAR: Elaboração de Projeto Comunitário
Módulo
7
Carga Horária
20h
EMENTA
Elaboração de projetos utilizando recursos de TIC a fim de melhorar a comunicação e a integração da
comunidade. Os projetos podem contemplar a criação de uma página nas redes sociais para a comunidade, de
blogs ou outras ferramentas colaborativas.
BIBLIOGRAFIA
Básica:
ARMANI, D. Como elaborar projetos? Guia prático para elaboração e gestão de projetos sociais. Porto Alegre:
Tomo Editorial, 2009. (Coleção Alencar). ISBN: 978-85-862-2517-8.
Complementar:
BAPTISTA, M. V. Planejamento social. São Paulo: Veras Editora, 2002. CURY, T. C. H. Elaboração de
projetos sociais. In: ÁVILA, C. M. de (Org.). Gestão de projetos sociais. 3. ed. São Paulo: AAPCS (Associação
de Apoio ao Programa Capacitação Solidária), 2001, p. 3758.

9 AVALIAÇÃO DO PROCESSO ENSINO/APRENDIZAGEM
O Curso de Agente de Inclusão Digital em Centros Públicos de Acesso à Internet a
distância atenderá ao disposto no Decreto nº 9.057/2017 que define a EAD como:

modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos
processos de ensino e aprendizagem ocorra com a utilização de meios e
tecnologias de informação e comunicação, com pessoal qualificado, com
políticas de acesso, com acompanhamento e avaliação compatíveis, entre
outros, e desenvolva atividades educativas por estudantes e profissionais da
educação que estejam em lugares e tempos diversos.(BRASIL, 2017).
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Nessa concepção, os participantes terão acesso ao conteúdo por meio de Ambiente
Virtual de Aprendizagem (AVA),
(AVA) o qual será também utilizado como ferramenta de medição
do processo e ensino aprendizagem. Os Referenciais de Qualidade da Educação a Distância
de 2007 apontam que,
Devido à complexidade e à necessidade de uma abordagem sistêmica,
referenciais de qualidade para projetos de cursos na modalidade a distância
devem compreender categorias que envolvem, fundamentalmente, aspectos
pedagógicos, recursos humanos e infra-estrutura.
infra estrutura. Para dar conta destas
dimensões, devem estar integralmente expressos no Projeto Político
Pedagógico de um
um curso na modalidade a distância os seguintes tópicos
principais: 7 (i) Concepção de educação e currículo no processo de ensino e
aprendizagem; (ii) Sistemas de Comunicação; (iii) Material didático; (iv)
Avaliação; (v) Equipe multidisciplinar; (vi) Infra-estrutura
Infra estrutura de apoio; (vii)
Gestão Acadêmico-Administrativa;
Acadêmico Administrativa; (viii) Sustentabilidade financeira.(MEC
2007, p. 7-8).
7

Assim, para a realização do curso de Agente de Inclusão Digital em Centros Públicos
de Acesso à Internet a Distância, o IFTM Campus Uberaba assume
ssume a proposição dos
Referenciais de Qualidade para a EaD, entendendo que toda a estrutura existente deve ter
como foco central o estudante. Dessa forma, propõe-se
se a seguinte dinâmica para o curso:
Figura 1 – Dinâmica de Cursos a distância
d
– IFTM

Fonte: Criado a partir dos Referencias de Qualidade para EAD
E D (BRASIL, 2007).

Assim,, a proposta de cursos EAD deve prover métodos e técnicas que permit
permitam ao
estudante a flexibilidade tempo/lugar
tempo
de estudo. Como mostra a Figura 1, isso é possível
através de um sistema articulado de docência e tutoria online.
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O IFTM Campus Uberaba utiliza como Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) a
plataforma Moodle, a qual permite o gerenciamento de informações acadêmicas,
administrativas e também de comunicação, sendo possível a interação entre estudantes,
professores e tutores.
O processo de aprendizagem na EAD pode ser desenvolvido em duas formas: síncrona
e assíncrona. A divisão entre atividades síncronas e assíncronas será determinada pelo
professor responsável pela unidade curricular, estando diretamente relacionada aos objetivos
instrucionais da mesma.
Conforme a legislação em vigor, a frequência dos alunos às atividades escolares é
obrigatória, sendo reprovado o aluno que não comparecer a, pelo menos, setenta e cinco
(75%) por cento da carga horária total do curso. A frequência em EAD, para atender aos
princípios de flexibilidade de espaço e tempo prevista no Decreto 9.057/2017, normalmente é
contabilizada por meio do cumprimento dos requisitos avaliativos propostos pelos
professores, excetuando-se participações em atividades online síncronas, uma vez que por
questões técnicas ou de outras naturezas, o estudante pode estar impossibilitado de participar.
Assim, a frequência será contabilizada por meio da entrega das atividades assíncronas pelo
estudante dentro do prazo estabelecido pelo professor da unidade curricular.
A formalização do processo de avaliação no Curso Agente de Inclusão digital em
Centros Públicos de Acesso à Internet do Campus Uberaba, ofertado na modalidade EAD,
será realizada ao longo do curso por meio do AVA. O professor definirá as ferramentas
utilizadas na avaliação de sua unidade curricular, disponibilizando atividades formativas e
avaliativas que serão acompanhadas pelos tutores, aplicando, pelo menos 3 (três) atividades
avaliativas distintas por unidade curricular.
Ao longo do curso serão distribuídos 100 pontos em cada unidade curricular, sendo
necessário que o estudante atinja 60% de aproveitamento para aprovação. Os conceitos
auferidos serão os seguintes:
Quadro 1 – Conceitos de desempenho
CONCEITO
DESCRIÇÃO DO DESEMPENHO
O estudante atingiu seu desempenho com excelência
A
O estudante atingiu o desempenho com eficiência.
B
O estudante atingiu o desempenho necessário
C
O estudante não atingiu o desempenho mínimo necessário
R
Fonte: Elaborado pela Equipe.

PERCENTUAL
De 90 a 100
De 70 a menor que 90
De 60 a menor que 70
De 0 a menor que 60
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10 QUADRO DE DOCENTES ENVOLVIDOS NO CURSO
Os professores para o curso FIC de Agente de Inclusão Digital em Centros Públicos de
Acesso à Internet serão selecionados por meio de processo seletivo específico.
QUADRO DE DOCENTES ENVOLVIDOS NO CURSO
UNIDADE CURRICULAR
FORMAÇÃO MÍNIMA
Ambientação em EAD
Informática Básica
Inclusão Social e Inclusão Digital
E-Gov - Governo Eletrônico
Redes Sociais e Comunicação
Fontes Digitais de Informação
Elaboração de Projeto Comunitário

Graduação em qualquer área com
experiência comprovada em EAD.
Tecnólogo, bacharel ou licenciado na área
de informática.
Graduação na área de ciências sociais e
áreas afins.
Graduação na área de administração.
Tecnólogo, bacharel ou licenciado na área
de informática.
Tecnólogo, bacharel ou licenciado na área
de informática.
Graduação na área de ciências sociais e
áreas afins.

DOCENTE
RESPONSÁVEL
A ser contratado.
A ser contratado.

A ser contratado.
A ser contratado.
A ser contratado.
A ser contratado.
A ser contratado.

11 CERTIFICAÇÃO
Após a integralização das unidades curriculares do curso de formação inicial e
continuada em Agente de Inclusão Digital em Centros Públicos de Acesso à Internet, na
modalidade EaD, observada a escolaridade requerida constante no Guia/Catálogo Nacional de
Cursos FIC, a frequência de 75% (setenta e cinco por cento) do total da carga horária e
aproveitamento superior ou igual a 60% (sessenta por cento) será conferido ao egresso o
certificado de Agente de Inclusão Digital em Centros Públicos de Acesso à Internet. A
certificação seguirá os critérios apontados pela Resolução IFTM nº 139 de 19 de dezembro de
2011.

12 INFRAESTRUTURA
O ambiente virtual Moodle do IFTM Campus Uberaba está hospedado em servidor
com capacidade de armazenamento e velocidade de internet adequados à realização do curso.
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