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Apresentação e-Tec Brasil

Prezado estudante,

Bem-vindo ao e-Tec Brasil!

Você faz parte de uma rede nacional pública de ensino, a Escola Técnica 

Aberta do  Brasil, instituída pelo Decreto nº 6.301, de 12 de dezembro 2007, 

com o objetivo de democratizar o acesso ao ensino técnico público, na mo-

dalidade a distância. O programa é resultado de uma parceria entre o Minis-

tério da Educação, por meio das Secretarias de Educação a Distancia (SEED) 

e de Educação Profi ssional e Tecnológica (SETEC), as universidades e escolas 

técnicas estaduais e federais.

A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande 

diversidade regional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao 

garantir acesso à educação de qualidade, e promover o fortalecimento da 

formação de jovens moradores de regiões distantes, geografi camente ou 

economicamente, dos grandes centros.

O e-Tec Brasil leva os cursos técnicos a locais distantes das instituições de en-

sino e para a periferia das grandes cidades, incentivando os jovens a concluir 

o ensino médio. Os cursos são ofertados pelas instituições públicas de ensino 

e o atendimento ao estudante é realizado em escolas-polo integrantes das 

redes públicas municipais e estaduais.

O Ministério da Educação, as instituições públicas de ensino técnico, seus 

servidores técnicos e professores acreditam que uma educação profi ssional 

qualifi cada – integradora do ensino médio e educação técnica, – é capaz de 

promover o cidadão com capacidades para produzir, mas também com auto-

nomia diante das diferentes dimensões da realidade: cultural, social, familiar, 

esportiva, política e ética.

Nós acreditamos em você!

Desejamos sucesso na sua formação profi ssional!

Ministério da Educação

Janeiro de 2010

Nosso contato

etecbrasil@mec.gov.br
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Indicação de ícones

Os ícones são elementos gráfi cos utilizados para ampliar as formas de 

linguagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.

Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.

Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o 

assunto ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao 

tema estudado.

Glossário: indica a defi nição de um termo, palavra ou expressão 

utilizada no texto.

Mídias integradas: sempre que se desejar que os estudantes 

desenvolvam atividades empregando diferentes mídias: vídeos, 

fi lmes, jornais, ambiente AVEA e outras.

Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em 

diferentes níveis de aprendizagem para que o estudante possa 

realizá-las e conferir o seu domínio do tema estudado. 
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Palavra dos professores-autores

Seja bem-vindo ao Curso Técnico em Pesca. Este livro didático foi planeja-

do com o objetivo principal de oferecer, subsídios necessários que possam 

auxiliá-lo no desenvolvimento das suas atividades acadêmicas. As diretrizes 

metodológicas foram organizadas de forma a consolidar uma parceria entre 

você e a proposta pedagógica dos cursos na modalidade a Distância do Ins-

tituto Federal do Paraná - IFPR. Para isso está organizado em quatro grandes 

blocos. O primeiro deles compreende as aulas 01 e 02, abordando uma bre-

ve introdução ao Curso e uma reflexão sobre o perfil do Técnico em Pesca. 

Dando continuidade a proposta, das aulas 03 a 08, você terá contato com os 

fundamentos da Educação a distância e da metodologia do curso. Faremos 

uma discussão sobre o papel do tutor presencial e do perfil do aluno a dis-

tância. Além de conhecer a história do IFPR. Num terceiro bloco, compreen-

dendo as aulas 09 a 16, trabalharemos as questões relativas a introdução a 

informática. Abordaremos a história da computação e da internet, conceitos 

básicos de Hardware e Software, além de aprender a usar um navegador, o 

BrOffice e as Fórmulas. Por fim, terá um passo-a-passo sobre a utilização e 

operacionalização do Portal Educacional. Estas aulas acontecerão nos dois 

últimos encontros da disciplina e estão formatadas nas aulas 17 a 20. Duran-

te o estudo deste material, serão encontrados questionamentos que levarão 

você a refletir, buscar soluções, e até mesmo reconstruir conhecimentos. Eles 

cumprem um papel decisivo no processo de auto-avaliação, portanto é inte-

ressante que você reserve um lugar onde possa registrar o seu pensamento e 

idéias, compondo uma agenda de estudos. Alonso e Muniz (1999) orientam 

que a agenda é compreendida como um instrumento de anotação pessoal, 

sobretudo, aquelas que te fizeram refleti r sobre novos aspectos. Não pense 

na agenda como algo mecânico, de fazer por fazer, mas como um registro 

de suas reflexões. É importante ressaltar que esta vivência/curso é impres-

cindível para suas atividades discentes e que, as informações descritas neste 

material irão ajudá-lo a ser eficiente e produtivo em seus estudos. Conte 

desde já com o nosso estímulo e o nosso apoio. Esperamos contar com seu 

interesse e sua motivação durante todo o curso. 

Um forte abraço, Os autores.
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Aula 1 - Apresentação do Curso       
   Técnico em Pesca

Caros Alunos, 

Sejam bem-vindos ao Curso Técnico em Pesca, na modalidade 

Educação para Jovens e Adultos (PROEJA), e na Educação a Dis-

tância (EaD). Nosso curso é uma iniciativa inovadora do Ministério 

da Pesca e Aquicultura (MPA), junto com a Secretaria de Educação 

Profi ssional e Tecnológica do Ministério da Educação (SETEC/MEC) 

e o Núcleo de Educação a Distância do Instituto Federal do Paraná 

(EaD/IFPR).

As duas primeiras aulas têm caráter introdutório, pois a fi nalidade 

é apresentar  os objetivos, a importância e as características gerais 

concernentes ao Curso Técnico em Pesca. 

Quais são os objetivos do Curso Técnico em 
Pesca?
O presente curso tem como objetivo principal a elevação do nível educativo 

e qualifi cação técnica dos pescadores, a partir da construção de conheci-

mentos que contribuam com o desenvolvimento e a sustentabilidade da 

atividade pesqueira no Brasil. 

Segundo dados do Ministério da Pesca e Aquicultura cerca de 3,5 milhões de 

brasileiros vivem do pescado, produzindo mais de um milhão de toneladas 

por ano e gerando um PIB pesqueiro de R$ 5 bilhões, ocupando 800 mil 

profi ssionais entre pescadores e aquicultores. 

A falta de políticas públicas ao longo de décadas ocasionou um elevado 

número de pescadores com pouca escolaridade, onde 80% dos pescadores 

brasileiros são semi-analfabetos, 78% têm apenas a 4a série, e 47% dos 

pescadores do Nordeste e 3% dos pescadores do Sul são analfabetos. 

Até 2006 existiam, na Rede Federal de Educação Profi ssional, Científi ca e 

Tecnológica, apenas 114 alunos em cursos de aquicultura e em cursos de 

pesca e eram oferecidos,  em todo território nacional, apenas sete cursos de 

nível médio, sendo seis de aquicultura e um de pesca e seis cursos de nível 

superior.

Sustentabilidade: envolve três 
aspectos: o primeiro, ecológico, 
diz respeito à manutenção do 
ecossistema em longo prazo; o 
segundo, econômico, trata da 
obtenção de renda sufi ciente 
para o custeio da vida em socie-
dade;  o terceiro, social, aborda o 
respeito aos valores sociais e cul-
turais, e a justiça na distribuição 
de custos e benefícios.

Aula 1 - Apresentação do Curso Técnico em Pesca



Beneficiamento: é a 
transformação do pescado em 

subprodutos, que podem ser 
bens de consumo ou insumos 

para outros processos. Exemplo: 
filé de peixe; hamburguer de 

peixe (bem de consumo); farinha 
de peixe (insumo para fabricação 

de ração).

Segurança alimentar: 
acesso de todas as pessoas, 

em todo momento, a alimentos 
nutricionalmente adequados 

e seguros em quantidade 
suficiente (quantidade, qualidade 
e variedade) para levar uma vida 

ativa e saudável.

Assim sendo, este curso visa contribuir na superação de umas das principais 

dificuldades no desenvolvimento do setor pesqueiro no Brasil: a falta de pro-

fissionais qualificados para esta área, propiciando a formação de um maior 

número de técnicos em pesca no Brasil.  

Saiba mais
O Brasil possui uma costa com 8,4 mil quilômetros e aproximada-

mente 5,5 milhões de hectares de lâmina de águas continentais 

(rios, lagos, lagoas, açudes, etc.). Atualmente o setor pesqueiro 

brasileiro gera 3,5 milhões de empregos diretos. O Brasil apresenta 

potencialidades para se tornar o maior produtor de pescado do 

mundo, para o qual é necessária a qualificação técnica, a implanta-

ção de infraestrutura adequada, investimentos no beneficiamen-
to e comercialização de seus produtos, entre outros fatores.

Por muitos anos nossos recursos hídricos, como mar, rios e lagos, foram ex-

plorados sem controle, de maneira desordenada, sem cuidado algum com 

o ambiente e, muitas vezes, com baixíssima produtividade. Tanto o setor 

pesqueiro quanto o aquícola precisam de um padrão de desenvolvimento 

que seja sustentável, ou seja, que assegure condições de vida digna para a 

geração atual e às futuras também; que possibilite a exploração dos recursos 

pesqueiros e a geração de renda ao longo dos anos, respeitando o meio 

ambiente, os povos tradicionais e suas culturas. Trata-se de desenvolvimento 

com ética, onde os pescadores e aquicultores sejam sujeitos participantes do 

processo de desenvolvimento em todas suas dimensões. 

Diante de tudo o que foi exposto, o curso se propõe ainda a ofertar aos 

pescadores artesanais conhecimentos básicos, visando a sustentabilidade da 

pesca nas dimensões econômica, ambiental, cultural, política e ética; na ex-

ploração das potencialidades do setor possibilitando a segurança alimen-
tar, a geração de emprego e renda, e a inclusão social dos trabalhadores do 

setor pesqueiro.

Quais são as características do Curso Técni-
co em Pesca?
As características do curso estão relacionadas com suas modalidades. Como 

mencionado no início desta aula, o curso tem duas modalidades, PROEJA e 

EaD. 

A sigla PROEJA significa Programa Nacional de Integração da Educação Pro-

fissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação Jovens e Adul-

Metodologia em EADe-Tec Brasil 18
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tos. O ensino profissionalizante de jovens e adultos é uma modalidade cada 

vez mais ofertada pelas instituições de ensino que têm algum tipo de curso 

técnico, pois possibilita o acesso à educação básica e a inserção qualificada 

de jovens e adultos no mundo do trabalho através de uma profissão. 

Legislação referente ao PROEJA: 
Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – Diretrizes e Bases da Edu-

cação Nacional, artigo 37 e seguintes: 

 A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não 

tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental 

e médio na idade própria. 

§ 1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e 

aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, 

oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as caracte-

rísticas do alunado, seus interesses, condições de vida e de traba-

lho, mediante cursos e exames. 

§ 2º O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a per-

manência do trabalhador na escola, mediante ações integradas e 

complementares entre si.

O Decreto 5.840, de 13 de julho de 2006, que institui o Programa 

Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação 

Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos – PROEJA.

Já a sigla EaD significa Ensino a Distância, baseado num sistema tecnológico 

de comunicação, que substitui a interação pessoal em sala de aula, pelo uso 

de outros recursos didáticos. 

O ensino a distância está presente em nossas vidas há muito tempo, desde 

os cursos por correspondência que começaram a ser ofertados no século 

XIX. Atualmente o Curso de Educação a Distância mais conhecido do país 

é o telecurso ofertado por uma emissora de televisão que consiste em tele-

aulas dos últimos anos do ensino fundamental, do ensino médio e também 

profissionalizante. Você saberá mais sobre este assunto, nas próximas aulas 

deste livro. 

As modalidades de ensino, PROEJA e EaD,  facilitam a disseminação e de-

Aula 1 - Apresentação do Curso Técnico em Pesca



mocratização do acesso à educação em diversos níveis, no nosso caso, nível 

médio técnico, permitindo atender um grande número de alunos. Nessa 

primeira edição, chamada de projeto piloto, o curso estará em 50 Pólos de 

Apoio Presencial ou Tele-centro Maré, oferecendo vagas para pescadores 

artesanais em todo o território nacional. 

MAPA - LOCALIZAÇÃO DOS PÓLOS DE APOIO PRESENCIAL

Vocês com certeza se lembram de que era comum no primeiro dia de aula, 

a professora solicitava a cada aluno que fizesse uma breve apresentação de 

si mesmo, para que todos conhecessem os colegas de turma. Isso também 

será possível sim, dentro de cada pólo, porém conhecer toda a turma vai 

levar um tempo! Vocês poderão interagir com pescadores de todas as partes 

do país através de chats e fóruns de discussão, trocando experiências e pro-

porcionando o conhecimento das diversas realidades da pesca em âmbito 

nacional.

Vocês devem estar se perguntando também, como serão as aulas? Quais 
serão as disciplinas? Quem resolverá nossas dúvidas? Essas e muitas 

outras perguntas serão respondidas na próxima aula, na disciplina Informáti-

ca e Metodologia em Ensino a Distância. Portanto, não percam a aula!

RESUMO 
Nesta aula introdutória foram abordados os objetivos e importância do Cur-

so Técnico em Pesca. Você tomou conhecimento sobre as características do 

curso relacionadas com a modalidade de Educação para Jovens e Adultos e 

Ensino a Distância. 

Metodologia em EADe-Tec Brasil 20
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Na aula passada, nós abordamos os objetivos, importância e ca-

racterísticas do curso técnico em pesca. Nesta aula, continuaremos 

com a apresentação do Curso Técnico em Pesca. Você conhecerá 

a carga horária, as disciplinas ofertadas ao longo do curso, as ati-

vidades a serem desenvolvidas na prática profissional e o perfil do 

técnico em pesca. 

Quais são as disciplinas do Curso Técnico 
em Pesca?
Como o curso tem duração de dois anos, totalizando 2.400 horas/aula, ele 

será dividido em quatro módulos compostos por disciplinas da: 

•	 Área de conhecimento do núcleo comum; 

•	 Área de conhecimento do eixo tecnológico pesca e suas tecnologias.

As unidades didáticas do núcleo comum são:

•	 Linguagens, códigos e suas tecnologias. 

Nesta unidade didática serão trabalhadas as disciplinas de Língua Portugue-

sa, Literatura, Língua Estrangeira (Inglês), Artes, Educação Física, Informática 

e Metodologia em EaD.

•	 Ciências da natureza, matemáticas e suas tecnologias. 

Nesta unidade didática serão trabalhadas as disciplinas de Biologia, Física, 

Química e Matemática.

•	 Ciências humanas e suas tecnologias. 

Nesta unidade serão trabalhadas as disciplinas de Geografia, História, Socio-

logia e Filosofia. 

Já no eixo tecnológico Pesca e suas Tecnologias, dividido também em qua-

Aula 2 - Apresentação do Curso Técnico  
   em Pesca
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tro módulos, serão abordadas as seguintes unidades didáticas: 

•	 O setor pesqueiro no Brasil e no mundo, com as seguintes discipli-

nas: Panorama da produção pesqueira, Problemas e perspectivas do setor 

pesqueiro, Diversidade dos recursos pesqueiros, modalidades de pesca e 

inovações tecnológicas.

Estas disciplinas abordam o surgimento e desenvolvimento da atividade pes-

queira no Brasil e no mundo, e comentam as dificuldades, potencialidades 

e desafios. Também tratam sobre as características, limites e potencialidades 

da pesca continental e marinha. Estes conteúdos são de caráter introdutório, 

e o objetivo é dar uma visão geral do setor pesqueiro, assim como conhe-

cimentos básicos que preparem os alunos para a compreensão das demais 

disciplinas. 

•	 Tecnologia, investigação pesqueira e meio ambiente, neste eixo se-

rão ministradas as disciplinas de Ecologia e Biologia, Cartografia e nave-

gação, e Segurança no trabalho da pesca. 

Estas disciplinas abordarão conhecimentos referentes aos principais ecos-

sistemas aquáticos, possibilitando o uso tecnológico racional, integrado e 

sustentável desses ecossistemas. Também serão tratados princípios básicos e 

regulamentação de navegação costeira, oceânica e em águas restritas, assim 

como legislação e medidas de segurança nas atividades pesqueiras, apetre-

chos e equipamentos da pesca.

•	 Socioeconomia e legislação, onde serão trabalhadas as disciplinas Atri-

buições e Perspectivas do Ministério da Pesca e Aquicultura; Gestão Pes-

queira e Legislação;  Socioeconômica e Organização Social. 

Estes conteúdos abordarão aspectos socioeconômicos, tentando explicar 

como a sociedade está organizada na produção, comercialização e distri-

buição de mercadorias, em particular do setor pesqueiro, características e 

formas de organização das comunidades pesqueiras, condições de vida e de 

trabalho dos trabalhadores do setor pesqueiro. Também serão abordadas as 

políticas públicas para o setor pesqueiro, a legislação e as normas ambien-

tais, pesqueiras e sanitárias vigentes, além de outras inerentes à área.  

•	 Tecnologia do pescado e comercialização. Abordaremos as disciplinas 

de Beneficiamento, processamento e controle de qualidade do pescado; 

Empreendedorismo, contabilidade e administração; e Marketing e pro-

paganda. 
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Saiba mais sobre a lei que 
regulamenta o estágio não 
obrigatório lendo o Art. 2º, § 2º 
da Lei nº 11.788 de 25/09/2008  
acesso em: http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/_Ato2007-
2010/2008/Lei/L11788.htm

Nestas disciplinas serão analisados e avaliados os aspectos técnicos, eco-

nômicos e sociais da cadeia produtiva dos recursos pesqueiros; visando 

aprender as tecnologias dos processos de beneficiamento dentro dos pa-

drões de qualidade e sanidade exigidos em lei. Por último, abordaremos co-

nhecimentos nas áreas de gestão, administração, marketing e propaganda 

para a produção e comercialização sustentável e contínua de produtos e 

subprodutos do setor pesqueiro.

Para a conclusão do curso Técnico em Pesca, o aluno deverá realizar a prática 

profissional orientada, que é parte integrante do currículo mínimo do curso. 

Esta prática faz parte da metodologia do processo de aprendizagem, pois 

contextualiza e põe em ação os conhecimentos adquiridos pelo aluno.

Nesse sentido, a prática profissional supõe o desenvolvimento, ao longo de 

todo o curso, de atividades tais como, estudos de caso, seminários, partici-

pação em eventos e projetos relacionados ao itinerário formativo do curso, 

relatórios de atividades solicitados por professores, participação nos fóruns 

de discussão e chats, estágios e exercício profissional efetivo, conhecimento 

de mercado e empresas, assim como pesquisas individuais e em equipe. A 

prática profissional poderá ser realizada também em laboratórios, indústrias, 

instituições relacionadas às atividades pesqueiras na suas diversas modalida-

des, empresas prestadoras de serviços ou de pesquisa, entre outros.

O Estágio não obrigatório também previsto neste projeto é aquele de-

senvolvido como atividade opcional pelo aluno, acrescida à carga horária 

regular e obrigatória.

Tanto a prática profissional quanto o estágio não obrigatório poderão ser re-

alizados a partir do primeiro módulo do curso. Ambos deverão proporcionar 

aos alunos experiências profissionais correlatas, colocando-os em situações 

de trabalho que lhes assegurem possibilidades de sucesso por ocasião do 

exercício de sua profissão.

Para fecharmos com chave de ouro o assunto, vamos ao principal ponto que 

todos vocês devem estar se perguntando: Qual é verdadeiramente o per-
fil do Técnico em Pesca? Quais são seus locais de atuação?

Ao concluir o curso o aluno estará habilitado a desenvolver as competências 

profissionais gerais do Técnico em Pesca do eixo tecnológico de Recursos 

Naturais, que são as seguintes:

•	 Administrar e gerenciar os recursos pesqueiros visando sua exploração 

Cadeia produtiva: é um 
conjunto de etapas consecutivas, 
ao longo das quais os diversos in-
sumos sofrem algum tipo de trans-
formação até a constituição de um 
produto final (bem ou serviço) e 
sua colocação no mercado. Trata-
se, portanto, de uma sucessão de 
operações (ou de estágios técnicos 
de produção e de distribuição) 
integradas, realizadas por diversas 
unidades interligadas como uma 
corrente, desde a extração e 
manuseio da matéria-prima até a 
distribuição do produto.
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sustentável desde o ponto de vista econômico, social e ambiental;

•	 Possuir sólidos conhecimentos sobre os principais ecossistemas aquáti-

cos, possibilitando o uso tecnológico racional, integrado e sustentável 

desses ecossistemas;

•	 Analisar e avaliar os aspectos técnicos, econômicos e sociais da cadeia 

produtiva dos recursos pesqueiros;

•	 Possuir sólidos conhecimentos nas áreas de gestão de recursos pesquei-

ros, beneficiamento e industrialização do pescado;

•	 Dominar os processos de beneficiamento dentro dos padrões de qualida-

de e sanidade exigidos em lei; desenvolvendo produtos e estratégias de 

comercialização;

•	 Executar atividades de extensão e gestão na cadeia produtiva;

•	 Aplicar as técnicas do sistema produtivo, buscando a experimentação 

inovadora e as adaptações às necessidades do mercado;

•	 Aplicar a legislação e as normas ambientais, pesqueiras e sanitárias vi-

gentes, além de outras inerentes à área;

•	 Desenvolver condutas e atitudes que o capacitem para contribuir positi-

vamente na mudança da realidade social e econômica atual na sua área 

de abrangência.

O técnico em pesca terá uma formação humanista, crítica e reflexiva, apto a 

compreender e traduzir as necessidades de indivíduos, grupos sociais e co-

munidades, com relação às atividades ao exercício da sua profissão. Deve ser 

capacitado para compreender e desenvolver novas tecnologias, estimulando 

sua atuação crítica e criativa na identificação e resolução de problemas, con-

siderando os aspectos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais, 

com visão ética e humanística, em atendimento às demandas da sociedade.

Por último, gostaríamos de ressaltar que o sucesso deste curso não depende 

apenas do Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, do Mi-

nistério da Pesca e Aquicultura, e da equipe de execução do projeto, mas 

fundamentalmente da dedicação e empenho de cada um de vocês, que são 

os atores principais do curso. 

Metodologia em EADe-Tec Brasil 24



e-Tec Brasil25

Sendo assim, sejam bem-vindos, e bom curso a todos!

Atividade de Aprendizagem
Reflita e escreva sobre o que você espera, profissional e pessoalmente, do 

Curso Técnico em Pesca.

Resumo 
Nesta aula, abordamos as características do curso técnico em pesca; citamos 

a equipe de professores e tutores; apresentamos as disciplinas do núcleo 

comum e do eixo tecnológico da pesca; fez-se referência às atividades de 

prática profissional e do estágio não obrigatório a ser realizado ao longo do 

curso. Por último, foi descrito o perfil profissional do técnico de nível médio 

em pesca.
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 Aula 3 - A Educação a Distância

Você está iniciando um curso a distância. Provavelmente você deve 

ter realizado a maior parte de seus estudos na modalidade presen-

cial, não é mesmo? E por que escolheu um curso a distância? 

Com certeza você respondeu que optou pela modalidade a distância porque 

não tem um horário compatível com um curso presencial e/ou porque não 

poderia se deslocar até uma escola que ofereça este curso. Outra respos-

ta possível seria que a oferta do curso que você queria era somente nesta 

modalidade de educação. Independente da sua resposta, com certeza você 

ouviu que, nos últimos anos, houve um aumento da oferta de cursos a dis-

tância. A rápida difusão da Educação a Distância, chamada carinhosamente 

de EAD é consequência do desenvolvimento tecnológico e da explosão in-

formacional que o mundo viveu nos últimos anos. Agora, responda: Antes 
de iniciar este curso, o que sabia sobre esta modalidade de educação? 
E afi nal qual a defi nição de EAD? Cremos que para a maioria de vocês, 

esta é primeira experiência num curso na modalidade a distância. Sendo as-

sim, torna-se primordial entendermos a defi nição de EAD. Na concepção de 

Gaspar, a educação a distância é: 

Uma estratégia centrada na aprendizagem que ocorre de métodos e 

meios adequados para que ela se realize efetivamente, com o pressu-

posto de que o aprendente não está face ao ensinante. Exige, portanto, 

controle apertado que se pode resumir a três grandes funções proces-

suais: tutoria, supervisão do processo de aprendizagem, avaliação do 

progresso e do resultado dessa aprendizagem (GASPAR, 2001, p. 70). 

Ainda segundo a autora, “esta metodologia de ensino centra o processo 

educativo no aluno, logo o núcleo central está na aprendizagem gerida pelo 

aprendente e suportada pelos materiais de ensino, e de controle e avaliação 

das aprendizagens (GASPAR, 2001, p. 70)”.

Para Moran (2002), a Educação a Distância é o processo de ensino apren-

dizagem mediado por tecnologias, no qual professores e estudantes estão 

separados espacial e/ou temporalmente. 



Já Keegan (1996) aponta características para a definição de EAD:

•	 A separação física entre professor e aluno durante quase todo o proces-

so educativo. 

•	 A separação do aluno de um grupo de aprendizado.

•	 A participação de uma organização educacional, contendo planejamen-

to, sistematização, plano, projeto e organização dirigida.

•	 O uso de várias tecnologias e mídias para a distribuição do conteúdo 

do curso.

•	 A comunicação é de “mão dupla”, ou seja, permite que o aluno também 

possa iniciar um diálogo com o professor.

•	 Tem encontros ocasionais presenciais com objetivos didáticos e de socia-

lização.

•	 Garcia Aretio (1996) assinala como funções da EAD:

•	 A democratização do acesso à educação;

•	 A fomentação de uma educação permanente e aperfeiçoamento pro-

fissional;

•	 A possibilidade de uma aprendizagem autônoma, ligada à experiência, 

redução dos custos; 

•	 Implantação de educação de qualidade. 

A preocupação básica da Educação à distância - EAD confirmada por 
inúmeros autores é a democratização e o acesso ao saber escolari-
zado para atender à demanda imposta pela sociedade, como uma 
forma eficaz de superação nos processos de exclusão social. 

A Educação à distância é um recurso para atender contingentes de alunos 

de forma mais efetiva que outras modalidades de ensino e sem riscos de 

reduzir a qualidade dos serviços oferecidos em decorrência da ampliação da 

clientela a ser atendida. Segundo a Lei N. 9.394/96, a educação a distância 

é considerada: 

A forma de ensino que se baseia no estudo ativo, independente e pos-

sibilita ao educando a escolha dos horários, da duração e do local de 

estudo combinando a veiculação de cursos com material didático de 

auto-instrução e dispensando ou reduzindo a exigência de presença. 

(Art. 84). 

A regulamentação da EAD, que seguiu a lei de diretrizes e bases, se materia-

lizou nos Decretos N. 2.494, de 10 de fevereiro de 1998, e N. 2.561, de 27 

de abril de 1998, que alterou a redação dos Artigos 11 e 12. É, portanto, no 

texto do Decreto no 2.494, que se redefine a Educação a Distância como: 

Tecnologia: é o conjunto de 
conhecimentos de que uma 

sociedade dispõe sobre ciências 
e artes industriais, incluindo os 

fenômenos sociais e físicos, e 
a aplicação destes princípios 

à produção de bens e serviços 
(Goldemberg, 1978, p.157). 

Acesso: http://www.eps.ufsc.br/
teses99/aguiar/gloss.html

Mídia: Qualquer suporte de 
difusão de informações (rádio, 

televisão, imprensa escrita, 
livro, computador, videocassete, 

satélite de comunicações etc.) 
que constitua simultaneamente 

um meio de expressão e um 
intermediário capaz de transmitir 

uma mensagem a um grupo. 
Mídia impressa, revista, jornais, 
cartazes, mala-direta, folhetos 

etc. Novas mídias, as que 
decorrem de tecnologias recentes 
(p. ex., a informática, os satélites 

de comunicações). 

Democratizar:  Tornar 
democrático. Tornar acessível 

a todas as classes; popularizar: 
democratizar o ensino. 

Fomentar: Sustentar, incitar, 
excitar, entreter.  Promover o 

progresso de.
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...uma forma de ensino que possibilita a auto-aprendizagem, com a 

mediação de recursos didáticos sistematicamente organizados, apre-

sentados em diferentes suportes de informação utilizados isoladamen-

te ou combinados, e vinculados pelos diversos meios de comunicação.

Vivemos hoje, um momento de intensas inovações sócio-culturais, provoca-

dos pela evolução tecnológica que permite a disseminação de informações 

de forma cada vez mais abrangente. Desta forma a tecnologia vem propor-

cionando oportunidades para práticas educacionais inovadoras. Estes espa-

ços estão se definindo como possibilidades estratégicas para o desenvolvi-

mento de programas de EAD, aliando a virtualidade à interatividade, numa 

tentativa de superação de dois elementos básicos nos processos de ensino 

aprendizagem: distância e tempo. 

As perspectivas de uma educação a distância interativa, significativa e flexí-

vel vem se tornando realidade em muitas instituições de ensino, onde a in-

ternet apresenta-se como um suporte alternativo e eficiente. Caracterizados 

como ambientes virtuais de aprendizagem têm a finalidade de disponibilizar 

informações, promover integração, troca de idéias e de informações. 

Neste ambiente torna-se possível tirar dúvidas, conhecer necessidades e 

problemas, numa abrangência global, vencendo as barreiras geográficas de 

espaço e as de tempo. Assim, o ambiente eletrônico é propagador dos co-

nhecimentos tecnológicos, mas também de aspectos culturais, próprios dos 

tempos modernos, definindo-se assim, como veículo permanente de apoio 

às mudanças. Conversaremos com mais detalhes sobre o Portal Educacional 

do IFPR nas aulas 17 a 20 deste livro. 

Diante dessas reflexões e de uma sociedade globalizada, onde as tecnologias 

de informação e comunicação - TICs se fazem presentes numa evolução 

crescente, acreditamos que a EAD constitui-se como uma possibilidade in-
trínseca, capaz de atender as demandas de uma formação voltada para as 

necessidades do mundo do trabalho. 

A busca por profissionais qualificados para o mercado de trabalho vem se 

tornando uma realidade cada vez mais consistente e a EAD tem sido vista 

como uma aliada neste processo. Incentivados pela necessidade de democra-

tização de acesso, atualização profissional e das possibilidades decorrentes 

da telemática, a educação a distância vem se expandindo consideravelmen-

te no mundo e no Brasil, levando as pessoas e instituições a utilizarem-na 

como mais uma forma de buscar e promover saberes. 

Intrínseco: Que é próprio e 
essencial: qualidade intrínseca.  
Que existe por si mesmo.

Telemática: Conjunto de 
serviços informáticos fornecidos 
através de uma rede de teleco-
municações. 
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O uso da tecnologia na educação tem sido motivo de discussão em todo o 

mundo. O uso da mídia com fins educacionais constitui-se em um podero-

so instrumento na democratização do saber, principalmente no Brasil, onde 

as distâncias geográficas são agravantes na operacionalização das políticas 

educacionais.

A Legislação Brasileira de EAd 
De acordo com Gomes (2008) um importante momento para a EAD no Brasil 

foi a criação, em 1996, da Secretaria de Educação a Distancia (SEED). Entre 

as responsabilidades dessa secretaria, está a de atuar como agente de ino-

vação dos processos de ensino e aprendizagem na EAD. Também em 1996, 

as bases legais para a modalidade EAD foram consolidadas pela última re-

forma educacional brasileira, a Lei de Diretrizes e Bases. A Lei n° 9.394/96 

oficializou a EAD no país como modalidade válida e equivalente para todos 

os níveis de ensino (fundamental, médio, superior e pós-graduação). A partir 

daí, as experiências brasileiras em EAD já somam um grande número. 

A partir de 2005, as universidades, faculdades e os centros tecnológicos 

podem oferecer até 20% da carga horária total de qualquer um de seus 

cursos presenciais na modalidade a distância, desde que o referido curso seja 

reconhecido pelo MEC. 

Em 2007 mais um passo importante foi dado para a democratização do 

acesso a educação profissional pública na modalidade de educação a dis-

tância. Com o objetivo de levar cursos técnicos a regiões distantes das ins-

tituições de ensino e para a periferia das grandes cidades brasileiras, num 

movimento de incentivo aos jovens a concluírem o Ensino Médio, foi criado 

o Programa Escola Técnica Aberta do Brasil, o e-Tec Brasil, do qual você faz 

parte participando deste curso. 

Atualmente os Decretos e as portarias que regulamentam a EAD são: 

•	 O Decreto nº. 5.622, de 19 de dezembro de 2005, regulamenta o art. 80 

da Lei nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (LDB).

•	 O Decreto nº. 5.773, de 09 de maio de 2006, dispõe sobre o exercício 

das funções de regulação, supervisão e avaliação de instituições de edu-

cação superior e cursos superiores de graduação e sequenciais no siste-

ma federal de ensino.
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•	 O Decreto nº. 6.303, de 12 de dezembro de 2007, altera dispositivos dos 

Decretos nos 5.622, de 19 de dezembro de 2005, que estabelece as dire-

trizes e bases da educação nacional, e 5.773, de 9 de maio de 2006, que 

dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação 

de instituições de educação superior e cursos superiores de graduação e 

sequenciais no sistema federal de ensino.

•	 A Portaria nº. 1, de 10 de janeiro de 2007. 

•	 A Portaria nº. 2 (revogada), de 10 de janeiro de 2007. 

•	 A Portaria nº. 40, de 13 de dezembro de 2007. 

•	 A Portaria nº. 10, de 02 de julho de 2009.

Temos também os Referenciais de Qualidade. Eles circunscrevem-se no or-
denamento legal vigente em complemento às determinações específicas da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação, do Decreto 5.622, de 20 de dezembro 

de 2005, do Decreto 5.773, de junho de 2006 e das Portarias Normativas 

1 e 2, de 11 de janeiro de 2007. Embora seja um documento que não tem 

força de lei, ele será um referencial norteador para subsidiar atos legais do 

poder público no que se referem aos processos específicos de regulação, 

supervisão e avaliação da modalidade citada.

Resumindo... 
•	 A rápida difusão da Educação a Distância (EAD) é consequência do de-

senvolvimento tecnológico e da explosão informacional do mundo glo-

balizado.

•	 Os primeiros registros sobre Educação a Distância são de cursos por cor-

respondência, viabilizados pela impressão em escala, permitindo a edu-

cação de um contingente cada vez maior de pessoas.

•	 Com a grande difusão da EAD, muito se escreveu sobre essa modalidade 

de ensino, o que permiti u uma diversidade de definições para o termo.

•	 Nas definições de EAD, alguns aspectos são comuns: distância física en-

tre professor e aluno; forma de estudo; uso de tecnologias de informa-

ção; e comunicação (TICs) para promover a interação.

Circunscrever:  Traçar um limite 
em torno de. Restringir a certos 
limites: circunscrever um assunto.  

Ordenamento:  Ação ou efeito 
de ordenar; ordenação; ordem. 

Sobre a legislação da EAD 
consulte o site da Secretaria de 
Educação a Distância em:
http://portal.mec.gov.br/index.
php?option=com_content&v
iew=article&id=12780&Item
id=865
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Atividade de aprendizagem
Você deverá criar um novo conceito para EAD a partir das leituras 
feitas até aqui. Se precisar, volte a ler o texto que foi sugerido! O con-
ceito deverá contemplar os principais elementos que caracterizam a 
EAD.

Saiba mais sobre EAD visitando 
os sites a seguir: 

http://www.mec.gov.br 
http://www.abed.org.br 

http://portal.mec.gov.br/seed/
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 Aula 4 - As Gerações da Educação a Distância 

Agora que você já conhece e até formulou sua definição de EAD, 

veremos nesta aula as Gerações de EAD.

O avanço tecnológico possibilitou ainda, o uso de mídias interativas, 
que oportunizam um contato em tempo real entre alunos e professo-
res, mesmo que distantes geograficamente. A interatividade conse-
guida através dos recursos de multimídia ocasionou uma revolução 
há poucas décadas inimagináveis, e é capaz, dependendo do tipo da 
mídia utilizada, promover as condições necessárias para um ensino 
presencial virtual. 

Toda essa revolução provocou mudanças estruturais no processo de ensino-

aprendizagem, pois a mídia não pode ser vista apenas como um recurso, 

mas como um instrumento de acesso ao conhecimento. A informação está 

disponível para todos através da internet, da televisão, de revistas virtuais e 

de outros meios hoje tão comuns. 

É difícil imaginar que apenas algumas décadas atrás não tínhamos toda essa 

tecnologia a nossa disposição. Você conseguiria viver sem ela? Para que pos-

samos entender todo esse processo conversaremos a seguir sobre o contexto 

histórico da EAD. 

Não existe uma data consensual que marque o início da Educação a distân-

cia. O que fica evidenciado são diferentes modelos de educação a distância, 

vinculados historicamente ao desenvolvimento das tecnologias de produção, 

distribuição e comunicação. Esses modelos correspondem às gerações da 

EAD. 

Em Educação a Distância denomina-se geração o conjunto de supor-
tes de informação utilizados para a comunicação entre professores, 
estudantes, tutores e equipes de apoio. 

No quadro ao lado, apresentamos um resumo das cinco gerações da EAD 

com relação a tecnologia e mídia utilizada, aos objetivos e métodos pedagó-

gicos. Acompanhe com atenção observando sua evolução. 



Gerações de EAD Característica Tecnologia e mídia utilizadas Objetivos pe-

dagógicos Métodos pedagógicos 

1ª geração – 1880 Imprensa e Correios. Atingir alunos desfavorecidos social-

mente, especialmente as mulheres. Guias de estudo, auto-avaliação, mate-

rial entregue nas residências.

Fonte: Adaptado de MOORE, M.; KEARSLEY, G. 2008. 
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Agora apresentamos a evolução histórica das gerações da EAD relacionando 

as formas de comunicação, a tutoria e a interatividade.

Numa proposta de educação flexível os conceitos de geração de EAD ultra-

passam a dimensão tecnológica, pois o acesso à tecnologia ocorre de forma 

gradativa e desigual em diferentes cenários e como o foco é a preocupação 

com o aluno, podemos ter num mesmo curso, instituição ou país, várias ge-

rações de EAD, em contextos diferenciados, articulados no desenvolvimento 

do processo ensino-aprendizagem. 

Você sabe o que significa a comunicação síncrona e assíncrona? 

COMUNICAçãO SÍNCRONA Aquela que permite a comunicação entre 

Fonte: Adaptado de MOORE, M.; KEARSLEY, G. 2008.



duas ou mais pessoas em tempo real. Neste caso, as pessoas precisam estar 

conectadas de alguma forma. Exemplos: no chat, no telefone, na videocon-

ferência. 

COMUNICAçãO ASSÍNCRONA Permite o debate de temas, com a inclusão 

de opiniões em qualquer tempo, não sendo necessário que os alunos este-

jam conectados simultaneamente, como na comunicação síncrona. Como 

exemplo, podemos citar correspondência, e-mail, aulas gravadas etc.

Para Refletir
Diante dos conteúdos estudados até agora sobre EAD e a sua experi-
ência de educação presencial, você saberia diferenciar as duas moda-
lidades de educação?

A EAD apresenta algumas características distintas da educação presencial. 

Para ampliar seu entendimento, mencionamos a seguir algumas vantagens 

da Educação à distância adaptadas de Garcia Aretio (1996):

•	 Eliminação ou redução das barreiras de acesso aos cursos ou níveis de 

estudo; 

•	 Diversificação e ampliação na oferta de cursos;

•	 Oportunidade de formação adaptada às exigências atuais, as pessoas 

que não puderam frequentar a escola tradicional; 

•	 Permanência do aluno em seu ambiente profissional, cultural e familiar; 

O programa de ensino é realizado onde o aluno se encontra, ou seja, em 

casa ou no trabalho, e não exige que ele se desloque até o local onde está 

situada a escola todos os dias; Abre oportunidade para as pessoas estuda-

rem, independentes do local onde fica a residência, em áreas rurais e/ou de 

difícil acesso.

Atende ainda pessoas que poderiam estar impossibilitadas de assistir a aulas 

todos os dias por razões de trabalho, família ou outros. Educação a distân-

cia é, portanto, uma grande contribuição ao oferecimento da igualdade de 

oportunidades; 

Por estudar no local onde reside o aluno pode balancear o estudo com o seu 

trabalho, unindo a teoria à prática. Torna a aprendizagem mais significativa 
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e interessante, porque ocorre em um contexto da vida real e a motivação 

tende a ser maior; 

•	 O aluno é o centro do processo e o sujeito ativo de sua formação; O alu-

no adquire condições, por opção de se tornar um agente ativo durante 

sua vida acadêmica desenvolvendo a iniciativa, atitudes, interesses, valo-

res e hábitos educativos; 

•	 Conteúdos instrucionais elaborados por especialistas e a utilização de 

recursos da multimídia; Existe uma divisão de trabalho entre aqueles que 

elaboram materiais e aqueles que ajudam os alunos a utilizá-los. O estu-

do torna-se muito objetivo e a aprendizagem, muito mais eficiente;

•	 Comunicação bidirecional frequente, garantindo uma aprendizagem di-

nâmica e inovadora; Como os alunos estão separados dos docentes, utili-

za-se a comunicação por meio do manual do aluno, do caderno didático, 

internet, 0800 e teleconferências, que são completados pela orientação 

dos tutores de forma presencial.

•	 Redução de custos em relação aos sistemas presenciais de ensino, ao 

eliminar pequenos grupos, ao evitar gastos de locomoção de alunos, ao 

evitar o abandono do local de trabalho para o tempo extra de formação, 

ao permiti r a economia em escala que supera os altos custos iniciais. 

Resumindo... 
•	 A evolução tecnológica da qual a EAD faz parte pode ser dividida em 

fases cronológicas. A primeira, na década de 1960, foi chamada de gera-

ção textual e utilizou somente textos impressos enviados pelos correios; 

a segunda ocorreu entre as décadas de 1960 e 1980 e foi chamada de 

geração analógica, utilizando como suporte textos impressos comple-

mentados por recursos tecnológicos audiovisuais; a terceira e, atual, é a 

geração digital, que utiliza o suporte de recursos tecnológicos modernos, 

tais como as tecnologias de informação e comunicação e de fácil acesso 

às grandes redes de computadores, bem como à internet. 

•	 As formas de ensinar e estudar a distância foram se modificando ao lon-

go dessas gerações, e as tecnologias educacionais usadas podem ser di-

vididas em independentes (muito utilizadas na primeira geração de EAD) 

e dependentes. 

•	 É um processo de ensino-aprendizagem mediatizado pelo livro didático, 



meios tecnológicos, professor conferencista, professor web, tutor pre-

sencial e a distância, além de atividades, que suprem à ausência física do 

professor em tempo integral; 

•	 A separação física do professor e do aluno, não exclui o contato direto 

dos alunos entre si ou do aluno com os profissionais que vão auxiliá-lo 

no processo de aprendizagem dentre eles, o tutor presencial, o tutor à 

distância e a coordenação de cursos;

Atividades de Aprendizagem
A EAD se desenvolveu ao longo do tempo, e sua evolução pode ser 
caracterizada por diferentes gerações. Você seria capaz de ordenar, 
de 1 a 5, as gerações de EAD, conforme a tecnologia e Mídias?

(  ) Universidades Abertas. 

(  ) Aulas virtuais baseadas no computador e na internet. 

(  ) Imprensa e Correios. 

(  ) Teleconferências por áudio, vídeo e computador. 

(  ) Difusão de rádio e TV. 

Faca o mesmo exercício para Formas de comunicação, ordene de 1 a 5: 

(  ) Integração áudio e vídeo e correspondência .

(  ) Síncrona e assíncrona .

(  ) Correios e correspondência. 

(  ) Rádio, TV e outros recursos didáticos, como: caderno didático, apostilas, 

fita K-7. 

( ) Recepção de lições veiculadas por rádio ou televisão e audio-conferên-

cia.

Metodologia em EADe-Tec Brasil 38



e-Tec Brasil39Aula 5 - A Educação a Distância no IfPr  

 Aula 5 - A Educação a Distância no IFPR  

Nesta aula, após os conhecimentos obtidos sobre EAD, acredita-

mos ser necessário informações sobre a concepção da EAD no IFPR. 

A implantação da EAD no IFPR, aconteceu em meados de 2005 

com a oferta de cursos técnicos na área de gestão. Foi resultante 

de um esforço conjunto da antiga Escola Técnica da Universidade 

Federal do Paraná - ET/UFPR, hoje Instituto Federal do Paraná - IFPR 

e de centenas de Prefeituras do Estado do Paraná. O objetivo era 

capacitar a comunidade em geral assegurando uma educação de 

qualidade, permitindo ao estudante a entrar e/ou manter-se no 

mercado de trabalho. 

Segundo informações da Organização das Nações Unidas - ONU, me-
tade da mão-de-obra do mundo está despreparada para acompanhar 
o progresso tecnológico (MEC, 1998). 

Polak, Cidade e Souza e Silveira (1999) fundamentam que a dimensão do 

mercado para o ensino a distância é enorme, dada a forte demanda educa-

cional existente em nosso país e na América Lati na, e da necessidade im-

prorrogável de se atender as categorias especiais de adultos que trabalham 

sob constante pressão, tentando acompanhar as transformações sociais, 

políticas e tecnológicas, e que precisam assumir diariamente novas funções 

para as quais nunca foram qualificadas. 

Na fundamentação teórica do projeto institucional utilizou-se um estudo cri-

terioso de projetos e experiências realizados na modalidade à distância. A 

partir destes resultados, foram acrescentados elementos que subsidiassem 

as peculiaridades da demanda dos municípios e dessem uma forma para a 

criação deste modelo de Educação à distância, o Ensino Presencial Virtual. 

Na perspectiva do mercado de trabalho do seu município que cursos 
de outras áreas ainda são necessários para suprir esta demanda? 

Considerando o expressivo número de paranaenses com dificuldade de aces-

so à escola pública de qualidade, a possibilidade de utilização de diferentes 

estratégias pedagógicas, atendendo a diferentes perfis e necessidades de 

desenvolvimento, a aprendizagem por demanda, atendendo especificidades 



institucionais e o acesso ao conhecimento diminuindo barreiras geográficas 

(atendimento simultâneo de alunos em qualquer lugar no Brasil) a partir do 

ano de 2005 a Escola Técnica da UFPR, ET/UFPR, hoje Instituto Federal do 

Paraná inicia o processo de descentralização curricular de seus cursos pre-

sencias e implanta cursos na Modalidade de Educação à Distância na área 

de Gestão. 

Entre 2005 a 2007 a ET/UFPR esteve presente em 210 municípios dos esta-

dos do Paraná, Florianópolis e São Paulo, com a oferta dos cursos técnicos 

em Contabilidade, em Administração Empresarial, em Gestão Pública e em 

Secretariado, formando no final de dois anos 8000 técnicos. 

Em 2006, implantou e implementou o Curso técnico em Gestão Pública em 

parceria com o Governo do Estado do Paraná e Prefeituras. Uma ação do 

Programa de Qualificação de Servidores Públicos em parceria com a Secreta-

ria de Estado de Desenvolvimento Urbano – SEDU, Secretaria de Estado da 

Administração e Previdência – SEAP através da Escola de governo e a Secre-

taria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - SETI capacitando 

2.300 alunos/servidores estaduais e municipais. 

Desde 2007, oferta os cursos Técnicos em Segurança do Trabalho, Técnico 

em Meio Ambiente, Técnico em Vigilância em Saúde, Técnico em Radiologia, 

para 130 municípios do Brasil, atendendo 3.200 alunos. 

Em 2008, o Governo do Estado do Paraná com uma demanda de qualifi-

cação de cerca de 55.000 servidores sem curso superior, estabelece nova 

parceria com Universidade Federal do Paraná através da Escola Técnica e 

instituições públicas nas esferas federal, estadual e municipal para a oferta 

do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública com a finalidade qua-

lificar seus servidores públicos em particular na área de Gestão de Serviços 

Públicos. Este curso em andamento, conta com quase 7000 alunos sendo 

profissionalizados em serviço, num processo de educação permanente. 

A EAD vem sendo utilizada pelo governo em todas as esferas como ferra-

menta educacional para atender numerosos segmentos da população visan-

do à diminuição de processos de exclusão social e atendendo grandes con-

tingentes que não podem frequentar os ambientes acadêmicos tradicionais 

por inúmeros motivos. 

Em dezembro de 2008, implantou os cursos Técnicos em Secretariado e em 

Gestão Pública, pelo programa Escola Técnica Aberta do Brasil - e-Tec Brasil. 
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Este programa é uma parceria com o Ministério da Educação - MEC, através 

da Secretaria de educação a Distância - SEED e a Secretaria de Educação 

do Estado do Paraná - SEED/PR com o objetivo de democratizar a oferta 

do ensino técnico público e de qualidade, levando cursos não só às regiões 

distantes e à periferia das grandes cidades e incentivar os jovens a concluir o 

ensino médio. Com esta iniciativa atende 6.400 alunos distribuídos em 126 

pólos de atendimento presenciais. 

Através da Lei no 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que institui a Rede 

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e cria os Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, a Escola Técnica da UFPR assu-

me a identidade de Instituto Federal do Paraná - IFPR. 

O IFPR com a sua excelência educacional histórica, com as possibilidades 

viabilizadas pelas tecnologias de Informação e comunicação e a Educação a 

Distância cumpre com louvor a sua missão de proporcionar Educação Profis-

sional de qualidade não somente para os municípios do estado do Paraná, 

mas para todo o território nacional.

A qualificação à distância tem sido desejável porque, as pessoas esperam 

desenvolver seu perfil pessoal sem gastar períodos de tempo fora do seu 

local de trabalho. As instituições desejam que seus funcionários adquiram 

conhecimento sem custos excessivos de treinamento e ausência dos mesmos 

no trabalho diário. Neste caso, a ausência do empregado gera problemas, 

principalmente quando a capacitação é longa. Com isso, com os cursos na 

modalidade à distância o estudante terá a oportunidade de se relacionar 

intensamente com professores e outros colegas, poderá também manter e 

melhorar suas expectativas tanto pessoais como do seu empregador. Aplica-

rá as novidades técnicas imediatamente em seu local de trabalho durante o 

período de realização do curso. 

Diante deste cenário, o Instituto Federal do Paraná - IFPR, frente a uma so-

ciedade moderna, caracterizada pelos avanços da ciência e da mídia eletrô-

nica, vinculadas ao processo produtivo, onde estão sendo alteradas não só 

as metodologias de aprendizagem, mas o comportamento das pessoas, não 

poderia se omitir como instituição de Ensino. A partir do avanço científico 

e tecnológico, através da utilização destas mídias, o IFPR tem a possibilida-

de de cumprir seu papel social, não só como uma instituição de Curitiba, 

mas como o verdadeiro Instituto Federal do Paraná. Isso tudo em prol de 

uma educação mais democrática, oportunizando aos cidadãos paranaenses 



a qualificação/requalificação necessária ao ingresso no mundo do trabalho e, 

portanto, a uma vida mais digna a que todos têm direito.

Para ilustrar o que descrevemos acima, dê uma olhada no mapa a seguir e 

veja se consegue identificar seu município, fazendo parte desta rede. 

Resumindo... 
•	 A EAD vem sendo utilizada pelo governo em todas as esferas como fer-

ramenta educacional para atender numerosos segmentos da população; 

•	 O Instituto Federal do Paraná – IFPR iniciou suas experiências com EAD 

em 2005 e até o momento, formou mais de 10.000 técnicos em diversos 

eixos tecnológicos;
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Núcleo Avançado Fase 3 Campus Avançado Campus EAD Reitoria

Projeto Programa de Qualificação para Servidores Municipais
Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública - Turma I e Turma II
Alunos - 12.916
Pólos - 245

Projeto E-TEC Brasil Cursos Técnicos IFPR
Cursos Secretariado e Administração
Alunos - 3.600
Pólos - 65

Projeto E-TEC Brasil Cursos Técnicos (SEED) Fase 2
Cursos Secretariado, Serviços Públicos e Administração
Alunos - 7.240
Pólos - 125

Projeto
Curso Técnico em Secretariado e Técnico em Serviços Públicos
Alunos - 4.214
Pólos - 125

 E-TEC Brasil Cursos Técnicos (SEED)

Proeja em Pesca e Aquicultura (Previsto para Agosto/2010)
Alunos - 40 (vagas) 
Pólos - 1 

Dados de julho/2010: Alunos - 28.010 Pólos - 411; Municípios - 263
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Atividade de Aprendizagem
Visite o endereço www.ifpr.edu.br no link EAD e verifique quais são 
os cursos que o IFPR ministra na modalidade a distância. E na Educa-
ção Presencial?
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Aula 6 - Metodologia dos Cursos EAD do IfPr

A educação a distância ocorre quando o professor e o aluno estão 

separados no tempo ou geografi camente. Para que isso aconteça, 

é necessário que ocorra a intervenção de tecnologias que ofere-

çam a você, o aluno o suporte de que necessita para aprender. . 

A nossa metodologia de trabalho está baseada numa concepção de 
aluno e de conhecimento que o entenda como um ser ativo e constru-
tor de seu conhecimento. Assim, acreditamos que, como bem colocou 
Freire (2005), ensinar não é transferir conhecimento, mas criar condi-
ções para que ele ocorra. 

O conhecimento é construído pelo sujeito na sua relação com os outros e 

com o mundo. Isso signifi ca que o conteúdo apresentado pelo professor 

precisa ser trabalhado, refl etido, reelaborado pelo aluno com o suporte de 

tecnologias interativas, do material impresso e da prática pedagógica, para 

se constituir em conhecimento individual, que é intransferível. 

Na perspectiva de cumprir todos esses requisitos o IFPR adota como metodo-

logia para seus cursos na modalidade a distância, o modelo intitulado Ensino 

Presencial Virtual. Com este modelo bimodal, com momentos presenciais e 

a distância, o IFPR vem assumindo um papel de formador em educação com 

qualidade e excelência dentro de todo o Estado do Paraná. 

Importante!
Você é o principal ator deste processo educativo. É imprescindível 
que conheça com detalhe a metodologia adotada pelo IFPR para o 
desenvolvimento deste Curso.

Os momentos presenciais são desenvolvidos por meio da tecnologia de 

transmissão via satélite. Os alunos assistem às teleconferências, ao vivo, e 

podem interagir ao vivo pelo telefone DDG (0800) e através do Portal Educa-

cional. Estas aulas são produzidas no estúdio localizado no Campus Curitiba 

do IFPR e acontecem sempre ao vivo com o objetivo de promover a maior 

interatividade, para que o aluno tenha condições de intervir na aula, sanan-

do suas dúvidas em tempo real. 



As teleaulas são centradas na exposição e discussão dos conteúdos, a partir 

dos textos de referências indicadas no seu livro didático. São ministradas por 

professores especialistas com amplo conhecimento teórico e prático, com o 

objetivo de conduzir e orientar os alunos nesse processo, para que atinjam 

o objetivo principal que é a formação profissional. Durante as teleaulas os 

professores conferencistas dão orientações, para o desenvolvimento dos es-

tudos que deverão ser desenvolvidos posteriormente a distância.

Os seus questionamentos e dúvidas que surgirem durante a teleaula chega 

até o professor por meio de uma equipe especializada que atende o callcen-

ter ou através do Portal Educacional. Os questionamentos que não forem 

respondidos durante o tempo das teleaulas, são encaminhados ao fórum no 

Portal do Núcleo de Educação a Distância do IFPR. Estas dúvidas por sua vez 

serão respondidas pelo tutor a distância durante o plantão de dúvidas.

Você Sabia?
A teleconferência é considerada uma tecnologia que permite a co-
municação em tempo síncrono. Isso porque, embora as pessoas não 
estejam fisicamente presentes em um mesmo local, conseguem in-
teragir através de e-mails, fax e da forma mais comum, através do 
0800. É um modelo dinâmico, autônomo e criativo.

Os estudos à distância são apoiados em atividades complementares (Ati-

vidades Autoinstrutivas e Supervisionadas) compostas por reflexões sobre 

pontos apresentados nos livros didáticos, orientações para o desenvolvimen-

to de pesquisas, leituras complementares e trabalhos em grupos. A reali-

zação destas atividades comporá a média final das disciplinas, portanto é 

importante que você saiba com detalhes do que se trata cada uma.

As atividades Autoinstrutivas se encontram no final do livro didático do 

aluno. São atividades de revisão para fixação do conteúdo proposto no livro 

didático e deverão respondidas no Portal Educacional até o dia da avaliação 

final de cada etapa do curso. 

As atividades Supervisionadas serão propostas através de exercícios com 

o objetivo de aprofundar e complementar o conteúdo estudado com base 

no livro didático e as explicações dadas pelos professores durante as teleau-

las. É uma atividade em grupo, cuja metodologia será determinada de forma 

multidisciplinar. Ela prima pela pesquisa, pela autonomia intelectual e pela 

relação prática do que está sendo estudado com a prática profissional. Esta 

atividade será orientada pelo professor durante os momentos presenciais, 
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nas teleaulas e estará disponível na internet logo que determinado pela co-

ordenação do curso. Deverá ser postada no máximo até o último dia de aula 

da disciplina, ou seja, no dia da avaliação final. Para ambas as atividades, 

você contará com o apoio, mediação e orientação do tutor a distância. 

O processo de avaliação das disciplinas será realizado em função dos 

critérios e objetivos propostos pelo projeto pedagógico do curso, levando 

em consideração: 

•	 A frequência nas teleaulas; 

•	 A participação individual e coletiva; 

•	 A leitura dos materiais indicados;

•	 A resolução das atividades autoinstrutivas propostas no livro didático; 

•	 A resolução da atividade supervisionada; 

•	 Avaliação final individual, escrita e sem consulta. 

O Sistema de apoio e de comunicação ao processo ensino-aprendiza-
gem inclui os serviços do professor-tutor e os de comunicação. Você terá a 

sua disposição um professor-tutor que é o intermediador entre você, o pro-

fessor e o curso. Este serviço de comunicação tem dois propósitos básicos. 

Por um lado, viabiliza o funcionamento da tutoria, fornecendo contato entre 

aluno/tutor e monitor/tutor. Por outro lado, facilita o fluxo de informações 

indispensáveis para que a coordenação do curso possa exercer suas funções 

com eficiência.

Você poderá entrar em contato gratuitamente com o Instituto Fede-
ral do Paraná, através do número 0800-643-0007. É um serviço dispo-
nibilizado para os alunos durante as teleaulas e as tutorias.

Além dos ambientes físicos, você e o tutor presencial terão disponíveis am-

bientes virtuais que auxiliam no aprendizado e na comunicação com os co-

ordenadores, professores, tutores a distância e com os próprios alunos. São 

eles:

•	 Ambiente virtual de comunicação: Esse ambiente tem como objetivo 

realizar a comunicação síncrona entre os alunos, os orientadores educa-

Aula 6 - Metodologia dos Cursos EAD do IfPr



cionais os professores, tutores e coordenadores. Durante as teleaulas os 

alunos poderão interagir com o professor web em tempo real, que inter-

rompe a teleaula a qualquer momento para sanar as dúvidas dos alunos 

nas suas telessalas. Nesse ambiente a comunicação será realizada usando 

vídeo, áudio ou texto. 

•	 Ambiente virtual de aprendizagem: O objetivo desse ambiente é pro-

piciar recursos para consulta de material didático, textos complementa-

res, realizar atividades e outras atividades relacionadas ao curso. É uma 

ferramenta acessada com senha individual, que funcionará como am-

biente de apoio pedagógico.

Para o Desenvolvimento da Ação Pedagógica do Projeto, você conta com um 

efetivo apoio técnico e pedagógico para o desenvolvimento de suas ativida-

des acadêmicas. Existe toda uma estrutura docente preparada para assesso-

rá-lo em cada etapa dos cursos. Conheça abaixo quem são eles: 

•	 Tutores presenciais, responsáveis pelos pólos de apoio presencial;

•	 Professores autores, responsáveis pelas unidades didáticas e pelo mate-

rial didático;

•	 Professores conferencistas, responsáveis por ministrar as teleaulas;

•	 Professores Webs, atuarão diretamente no chat do Portal, respondendo 

as dúvidas dos alunos em seus respectivos pólos. 

•	 Tutores a distância, responsáveis pelo acompanhamento no desenvolvi- 

mento das atividades desenvolvidas a distância pelos estudantes.

•	 Coordenação de Curso; 

•	 Coordenação Pedagógica em EAD; 

•	 Assessoria Pedagógica e; 

•	 Coordenação Geral de EAD. 

Nas aulas 17 a 20, você 
terá todas as informações 

sobre este Ambiente Virtual 
de Aprendizagem, o nosso 

Portal educacional.
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•	 Resumindo... 

•	 O IFPR adota como metodologia para seus cursos na modalidade a dis-

tância, o modelo intitulado Ensino Presencial Virtual; 

•	 Os momentos presenciais são desenvolvidos através da teleconferência 

por meio da tecnologia de transmissão via satélite; 

•	 Os momentos à distância são apoiados nas atividades Autoinstrutivas e 

Supervisionadas; 

•	 O processo de avaliação das disciplinas levará em consideração a fre-

quência nas teleaulas, a participação individual e coletiva, a leitura dos 

materiais indicados, a resolução das atividades autoinstrutivas propostas 

no livro didático, a resolução da atividade supervisionada e a avaliação 

final individual, escrita e sem consulta;

•	 Para o desenvolvimento da Ação Pedagógica do Projeto existe toda uma 

estrutura docente preparada para assessorá-lo em cada etapa dos cursos.

Atividade de Aprendizagem
Para a fixação dos conteúdos ministrados nesta aula, observe as afir-
mações abaixo e assinale se é VERDADEIRA ou FALSA.

(  ) Na citação de Paulo Freire no texto, ele afirma ensinar é transferir conhe-

cimento e também criar condições para que ele ocorra. 

(  ) O modelo de EAD adotado pelo IFPR é o bimodal, com momentos pre-

senciais e a distância. 

(  ) A teleconferência é considerada uma tecnologia que permite a comuni-

cação assíncrona.

(  ) O 0800 é um serviço disponibilizado para os alunos durante as teleaulas 

e as tutorias. 

(  ) Tutores presenciais são responsáveis pelos pólos de apoio presencial. 

Agora confira se você acertou as questões propostas. 
A sequência correta é F, V, F, V e V.

Aula 6 - Metodologia dos Cursos EAD do IfPr
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 Aula 7 -  O Papel do Tutor Presencial na EAD   

Na aula passada, falamos sobre a metodologia do Ensino Presen-

cial Virtual. Hoje veremos como acontece o sistema de acompa-

nhamento do curso. Destacaremos a sua importância para o bom 

andamento do processo ensino-aprendizagem. No entanto, são 

necessários meios para auxiliar a sua adaptação na utilização des-

ses recursos tecnológicos, principalmente para ajudá-lo na solução 

de problemas. É sobre isso que vamos tratar ao longo desta aula.

Pense um pouco sobre as aulas que você já estudou até aqui. 

Nos momentos de dúvidas, como você se comportou? Leu mais de uma vez 

o material e tentou sanar suas dúvidas? Ficou cansado, fechou o material e 

foi ver outras coisas? Ou desejou que um professor estivesse ali perto para 

esclarecer suas dúvidas? Somos capazes de responder sem hesitar que você 

provavelmente pensou na possibilidade de estar com um professor por perto 

para ajudá-lo, não é mesmo? Nós não adivinhamos isso, apenas pensamos 

no óbvio. Muito simples! 

Estamos acostumados desde nossos primeiros anos de escola a ter o profes-

sor à nossa frente para tirar nossas dúvidas. Só que na EAD a metodologia é 

outra! Lembre que a principal característica dessa modalidade de educação 

é justamente a distância física existente entre o aluno e o professor e os de-

mais colegas de curso? Por isso, para desenvolvimento de cursos a distância 

são utilizados diferentes meios para auxiliar na adaptação do aluno e, princi-

palmente ajudá-lo na solução de problemas no decorrer do processo. 

Você tem em mãos este livro didático. Este material foi preparado com muita 

antecedência, cuidado e carinho. Tudo para que ao inicio deste curso você 

tenha plenas condições de acompanhar as aulas, aqui ministradas por tele-

conferência. Além do conteúdo impresso, o professor conferencista e o web 

ministrando as aulas, você precisa de alguém que o oriente, que o ajude a 

esclarecer suas dúvidas, que o incentive e estimule, que o acompanhe de 

perto durante todo o processo de aprendizagem. Para suprir essa necessida-

de, você contará com o acompanhamento de um professor, aqui intitulado, 

tutor presencial. 



Mas, Quem é o Tutor? 
Tradicionalmente, o termo tutor é empregado com o significado de protetor, 

responsável pela condução de alguém que fosse incapaz de conduzir sua 

própria vida. Na maioria dos casos, o tutor substitui os pais, quando esses se 

separam dos filhos em definitivo. O papel do tutor, nesse caso, é cuidar dos 

interesses materiais, emocionais e educacionais do protegido, neste caso, 

você aluno. 

O tutor presencial tem a relação direta com você, auxiliando-o no manuseio 

e na aproximação dos conteúdos. Ele administra ainda situações de conflito, 

de euforia, desânimos e rotinas, tendo que manter o aluno motivado e ativo 

em seus estudos.

A figura do tutor presencial, a quem compreende a função de ser facilitador 

e mediador da aprendizagem, além de ser motivador é orientador da rotina 

acadêmica. A atividade de tutoria, no âmbito da educação, diz respeito ao 

acompanhamento próximo e a orientação sistemática de grupos de alunos 

realizada por pessoas experientes na área de formação. 

No sistema de EAD, o tutor presencial tem um papel relevante, pois, é por 

meio dele que se garante a interrelação personalizada e contínua do estu-

dante no sistema e se realiza a articulação necessária entre os elementos do 

processo e à consecução dos objetivos. 

O tutor é o orientador da aprendizagem. É aquele que apóia a organização 

didático pedagógica do estudo a distância, promove a participação ativa do 

aluno, incentiva e orienta na elaboração do plano de estudos, acompanha 

e facilita e/ou a aprendizagem; incentiva à participação do aluno em intera-

tividade; disponibiliza informativos relevantes, calendários acadêmicos e de 

reprises, cronogramas de avaliação; arquiva e/ou envia documentações ne-

cessárias; encaminha requerimentos e solicitações de acadêmicos tanto para 

Coordenação de curso quanto para Secretaria Acadêmica do IFPR. 

Especificamente, o tutor possui três funções: 

•	 Acompanhamento: visa à formação do saber-ser. Abrange a formação de 

valores, hábitos, atitudes, em especial aquelas que levam à autoafirma-

ção e a valorização humana; 

•	 Orientação da aprendizagem: voltada para a formação do saber (conhe-

cimentos) e do saber-fazer (habilidades e capacidades específicas); 
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•	 Supervisão do processo de avaliação: imprescindível para a garantia da 

qualidade e sucesso da aprendizagem. É importante para a formação da 

auto-confiança, autoestima e autonomia do sujeito. 

Por Que é Tão Importante o Apoio Tutorial 
na Ead? 
A modalidade de EAD gera, para muitos alunos, certa insegurança, devido a 

distância física do professor. O tutor presencial por esta razão passa a ser de 

fundamental importância na EAD, uma vez que esteja pronto para orientar, 

estimular e não deixar que o aluno se sinta abandonado. 

Com a tutoria presencial, é possível a obtenção de dados e questões para 

a melhoria do processo ensinoaprendizagem, a identificação de problemas 

individuais e coletivos e uma maior agilidade na solução de problemas. A 

tutoria é necessária para orientar, dirigir e supervisionar o processo ensino-

aprendizagem. 

Para exercer a tutoria são necessárias habilidades e competências inerentes 

a essa função, tais como: capacidade para motivar o aluno para o estudo, 

facilitar a compreensão de conteúdos, esclarecer dúvidas, ter bom conheci-

mento das TICs e saber utilizá-las. A atividade de tutoria é um conjunto de 

ações educativas que: 

•	 favorecem a habilidade de trabalhar em grupo; 

•	 promovem a cooperação entre os alunos; 

•	 estimulam a interação entre os grupos, com o objetivo de incentivar os 

alunos a enfrentarem as dificuldades presentes nessa modalidade de en-

sino; 

•	 possibilitam a obtenção de crescimento intelectual e a autonomia dos 

alunos; 

•	 incentivam o respeito a objetivos comuns. 

Resumindo... 
•	 A tutoria em EAD diz respeito à orientação acadêmica, ao acompanha-

mento pedagógico e à avaliação contínua da aprendizagem dos alunos; 



•	 O tutor presencial tem a relação direta com o aluno. Ele administra as 

situações de conflito, de euforia, desânimos e rotinas mantendo o aluno 

motivado e ativo em seus estudos;

•	 O tutor possui basicamente três funções: Acompanhamento, orientação 

da aprendizagem e supervisão do processo de avaliação.

Atividade de Aprendizagem
Complete a cruzadinha, com as características do tutor presencial:

E aí, acertou tudo? 

Confira suas respostas: 
1 – Facilitador; 2 – Supervisor; 3 – Orientador; 4 – Motivador; 5 – Protetor.

Metodologia em EADe-Tec Brasil 54



e-Tec Brasil55Aula 8 -  O Perfil do Aluno na Educação a Distância

 Aula 8 - O Perfil do Aluno na Educação a Distância

Nesta aula, concluímos o ciclo de seis aulas. Durante nossos en-

contros passados, refletimos sobre a Educação a Distância no Bra-

sil e no IFPR. Compreendemos o processo de evolução que vem 

sofrendo a EAD em decorrência das possibilidades tecnológicas. 

Conversamos sobre a metodologia que será desenvolvida durante 

o curso, sobre a relevância do papel do tutor presencial e por fim 

falaremos sobre o perfil do aluno para estudar na modalidade a 

distância.  

Fique atento, pois no decorrer do texto daremos dicas de como ser um bom 

aluno e conseguir com sucesso a aprovação em todas as atividades propos-

tas durante todo o curso. 

Mas Quem é o Aluno a distância? 
Para responder esta pergunta precisamos começar refletindo sobre o novo 

papel que, na sociedade do conhecimento, é exigido do aluno, independen-

te de ser da educação presencial ou a distância. 

Behrens (2000) aponta que, nessa nova realidade, o aluno precisa sair da 

condição de sujeito passivo que só escuta, lê, decora e não repete os ensi-

namentos do professor. Ele tem que se tornar criativo, crítico, atuar como 

pesquisador e interagir constantemente com o conhecimento, com os co-

legas e com os professores. Ele precisa aprender a aprender e desenvolver 

um princípio que é fundamental e determinante na sua vida acadêmica a 

distância: a autonomia. 

Garcia Aretio (1996) faz uma comparação entre o aluno da Educação Pre-

sencial e a Distância:



Para isso, ele tem que desenvolver segundo Lima (2008) as capacidades de: 

•	 Organizar-se em relação à utilização do tempo disponível para estudar e 

a adoção de métodos objetivos de estudos. 

•	 Ter iniciativa para buscar outros conhecimentos, além daqueles forne-

cidos pelos professores e tutores, ou seja, desenvolver a habilidade de 

pesquisar constantemente. 

•	 Estabelecer interações amplas e constantes, com professores, tutores, co-

ordenadores e colegas de turma. 

•	 Ser responsável em relação ao cumprimento das atividades propostas, no 

senti do de não perder os prazos estabelecidos, sob o risco de produzir a 

descontinuidade dos estudos e começar a perder o interesse pelo curso. 

•	 Atuar de maneira ativa, participando de encontros presenciais e/ou virtu-

ais, sugerindo, opinando, contribuindo com o bom andamento do curso. 

•	 Ser solidário e colaborativo com colegas, professores, tutores e equipe 

administrativa, tanto a presencial, como a equipe a distância. 

•	 Utilizar os meios de comunicação com habilidade e destreza e de manei-

ra ética e produtiva, sejam os meios mecânicos, eletrônicos ou digitais. 

•	 Agir eticamente, de modo que nunca crie impedimentos ou constrangi-

Homogêneo:  da mesma 
categoria, da mesma espécie, 
de estrutura igual; que tem as 

mesmas funções. 

Heterogêneo: de natureza 
diferente: Desigual, irregular.
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mentos para a equipe de gestores, professores, tutores e colegas de tur-

ma. Ainda segundo o autor, sem o desenvolvimento e o equilíbrio entre 

esses pressupostos, é impossível que se realize um processo de ensino e 

aprendizagem a distância. Eles são as bases de sustentação do processo 

e condição imprescindível para o desenvolvimento da interatividade que 

é um fator importantíssimo na EAD. Sugerimos algumas ações para um 

bom desempenho no desenvolvimento de suas atividades acadêmicas: 

Quanto à aprendizagem: 

•	 Lembre-se que você é o maior responsável pela sua aprendizagem; 

•	 Procure desenvolver sua autonomia e independência nos estudos; 

•	 Seja ativo (a) e colaborativo, dando sugestões e participando de todas as 

atividades promovidas pelo professor; 

•	 Programe-se, com disciplina, reservando um horário suficiente para a re-

alização das atividades; 

•	 Exercite-se em seu processo de aprendizagem, buscando aperfeiçoar-se 

nas estratégias de estudo, tais como: fazer esquemas, resumos, revisões, 

diagramas e outros.

Quanto às atitudes e comportamento: 

•	 Mantenha a mente aberta para as mudanças, novas idéias e perspectivas; 

•	 Tenha iniciativa, seja empreendedor no seu estudo; 

•	 Preserve a autonomia e o pensamento crítico; 

•	 Entre em contato com o professor(a)-tutor (a), sempre que tiver necessi-

dade de esclarecer dúvidas; 

•	 Tenha disciplina para não deixar o ritmo de estudo diminuir durante o 

curso. 

•	 Quanto ao relacionamento com seus colegas de turma: conheça a reali-

dade dos colegas, saiba ouvi-los (as), tenha habilidade para conduzi-los 

em seus estudos, sem interferir em sua autonomia e liberdade. 
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Quanto ao relacionamento com os outros alunos (as): 

•	 Interaja com os (as) colegas de turma; Troque mensagens com eles; 

•	 Compareça aos encontros presenciais, pois a frequência faz parte dos 

critérios de avaliação; 

•	 Saiba posicionar-se nos debates, fóruns, chat e em outros instrumentos 

de comunicação; 

Quanto aos estudos, dúvidas, exercícios e trabalhos: 

•	 Procure elaborar e expressar suas idéias de forma clara e ordenada; 

•	 Organize seu material de estudo e seus arquivos; 

•	 Fique atento aos prazos para realizar suas tarefas em tempo hábil e não 

tenha prejuízos pedagógicos; 

•	 Dedique-se à leitura dos textos propostos; 

•	 Não fique com dúvidas! Registre suas dúvidas no fórum ou ligue no 0800 

e fale diretamente com o tutor a distância; 

•	 Distribuir seu tempo, a fim de reservar um horário razoável para os es-

tudos; 

•	 Acompanhe seu progresso acadêmico, qualquer irregularidade entre 

imediatamente em contato com o tutor presencial. 

Resumindo... 
•	 O aluno da EAD tem que se tornar criativo, crítico, atuar como pesquisa-

dor e interagir constantemente com o conhecimento, com os colegas e 

com os professores;

•	 Ele precisa aprender a aprender e desenvolver um princípio que é funda-

mental e determinante na sua vida acadêmica a distância: a autonomia. 

•	 Deve organizar-se em relação à utilização do tempo, ter iniciativa para 

buscar outros conhecimentos, estabelecer interações, ser responsável em 
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relação ao cumprimento das atividades propostas, participar dos encon-

tros presenciais e/ou virtuais, ser solidário e colaborativo com todos, uti-

lizar os meios de comunicação com habilidade e destreza e de maneira 

ética e produtiva.

Atividades de Aprendizagem
1. Responda os questionamentos abaixo: 
a) Porque você escolheu fazer este curso? 

b) Que importância a conclusão deste curso tem para sua vida pessoal e 

profissional? 

c) De quanto tempo realmente você disporá semanalmente para estudar? 

d) Quais as dificuldades que você acredita ter de enfrentar para concluir 

este curso? 

e) Quais os seus pontos fortes em relação aos estudos realizados anterior-

mente?

f) Que pontos fracos você acredita que precisa melhorar para alcançar re-

sultados satisfatórios? 

g) Em que o seu Tutor presencial poderá auxiliá-lo a concluir este curso? 

2. Após responder todos os questionamentos converse com o seu tu-
tor presencial, apontando quais as suas maiores dificuldades e como 
ele poderá ajudá-lo no decorrer de todo o curso. 

Encerramos esta etapa metodológica de ensino e esperamos ter contribuído 

de forma a facilitar seus estudos, dando orientações e informações pertinen-

tes a esta nova modalidade de ensino, que hoje você faz parte. 



Então, neste momento, apresentamos um resumo geral dos conteú-
dos aqui citados: 
•	 Educação a Distância - apresentação da definição, faça uma reflexão, 

hoje você já tem uma definição própria sobre o EAD? 

•	 Legislação Brasileira EAD - Primeiros registros da EAD. 

•	 Gerações de EAD - cinco gerações da EAD, relacionando a tecnologia e 

a mídia. 

•	 Evolução	histórica	das	gerações	da	EAD.	•	A	EAD	no	IFPR	-	concepção	do	

EAD no IFPR. 

•	 Metodologia dos Cursos EAD do IFPR - modelo intitulado Ensino Presen-

cial Virtual. 

•	 Processo de Avaliação das disciplinas - realizado em função dos critérios 

e objetivos propostos pelo projeto pedagógico. 

•	 O papel do Tutor Presencial na EAD - garante a interrelação personaliza-

da e contínua do estudante no sistema. 

•	 Perfil do aluno na EAD - conheceu como é importante para o aluno de 

EAD assumir posturas que facilitem a sua aprendizagem. O seu relacio-

namento e sua formação numa perspectiva ética e comprometi da com 

atitudes cidadãs. 

Para que nossas teleaulas possam ter uma boa aprendizagem acreditamos 

que o fator essencial está na troca de conhecimento e informações. Espera-

mos que ao longo dos nossos encontros você possa fazer esta troca conosco 

e com os colegas. 

O sucesso do seu curso será conquistado através da união das pessoas e da 

conscientização da sua importância. Que possamos estabelecer muitas inte-

rações de idéias e sugestões que com certeza irão enriquecer esta disciplina.
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 Aula 9 - História da Computação 

Bem Vindos ao Curso Técnico em Pesca. Nas aulas 09 a 16 apre-

sentaremos os conceitos básicos de informática e seus principais 

aplicativos.   

Ao longo da história o homem tem criado os mais diversos meios e ferra-

mentas para comunicar, e deste modo melhorar os seus padrões atuais de 

vida. Assistir à televisão, falar ao telefone, movimentar a conta no terminal 

bancário e, pela Internet, verificar multas de trânsito, comprar discos, trocar 

mensagens com o outro lado do planeta, pesquisar e estudar são hoje ativi-

dades cotidianas, no mundo inteiro e no Brasil. 

Vivemos na sociedade da informação. Este novo modelo de organização 

das sociedades assenta num modo de desenvolvimento social e econômico 

onde a informação, como meio de criação de conhecimento, desempenha 

um papel fundamental na produção de riqueza e na contribuição para o 

bem-estar e qualidade de vida dos cidadãos. 

A informática talvez seja a área que mais influenciou o curso do século XX. 

A informática está presente em quase todas as atividades que realizamos. A 

cada dia que passa, a informática vem adquirindo cada vez mais relevância 

na vida das pessoas. Cresce o número de famílias que possuem em suas re-

sidências um computador. Esta ferramenta está auxiliando pais e filhos mos-

trando-lhes um novo jeito de aprender e ver o mundo. Quando se aprende a 

lidar com o computador novos horizontes se abrem na vida, o computador 

veio para inovar e facilitar a vida das pessoas. 

Informática pode ser considerada como significando “informação 

automática”, ou seja, a utilização de métodos e técnicas no tratamento 

automático da informação. Em 1957, o cientista da computação alemão 

Karl Steinbuch publicou um jornal chamado Informatik: Automatische 
Informationsverarbeitung (“Informática: processamento de informação”). 

Em português, a palavra informática é formada pela junção das palavras 

informação + automática. Pode dizer-se que informática é a ciência que es-

tuda o processamento automático da informação por meio do computador. 

Sociedade: Reunião de 
homens, de animais, que vivem 
em grupos organizados; corpo 
social. / Conjunto de membros 
de uma coletividade, sujeitos às 
mesmas leis.



A informática está presente também no estudo e desenvolvimento de sof-

twares, equipamentos periféricos de entrada e saída de informação, robôs, 

linguagens e técnicas de programação, microeletrônica e todas as aplicações 

que de alguma forma fazem o tratamento automático da informação, de 

componentes para cafeteiras elétricas a equipamentos de bordo de aviões. 

Para tal, é preciso uma ferramenta adequada: o computador. 

O computador é uma máquina que processa dados, orientada por um con-

junto de instruções e destinada a produzir resultados completos, com um 

mínimo de intervenção humana. Entre vários benefícios, podemos citar:

•	 grande velocidade no processamento e disponibilização de informações; 

•	 auxilia na execução de tarefas repetitivas; 

•	 propicia a redução de custos em várias atividades. 

Assim como em outras áreas, os computadores começaram como aparelhos 

rudimentares, que eram capazes de desempenhar apenas tarefas muito sim-

ples. Comparada com outras áreas, a Ciência da Computação é muito recen-

te. Mas, nestes poucos anos (pode-se apontar a Segunda Guerra Mundial 

como um marco inicial, quando efetivamente se construíram os primeiros 

computadores digitais) o avanço da Computação foi rápido, abrindo-se em 

um grande leque de tecnologias, conceitos, idéias.

A primeira ferramenta conhecida para a computação foi o ábaco, cuja inven-

ção é atribuída a habitantes da Mesopotâmia, em torno de 2400 a.C. Até 

hoje, o ábaco têm sido utilizados no ensino pré-escolar como uma ajuda ao 

ensino do sistema numérico e cálculos.

Figura 9.1 – Ábaco
http://webhome.idirect.com/~totton/abacus/Photos/1.gif
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Você Sabia?
Foi mostrado que alunos chineses conseguem fazer contas complexas com 

um ábaco, mais rapidamente do que um ocidental equipado com uma mo-

derna calculadora eletrônica. Embora a calculadora apresente a resposta 

quase instantaneamente, os alunos conseguem terminar o cálculo antes 

mesmo de seu competi dor acabar de digitar os algarismos no teclado da 

calculadora.

Figura 9.2 – Computador antigo
http://mundoti.info/2009/03/08/a-primeira-calculadora-da-historia-o-abaco/

Figura 9.3 – Computador ENIAC 1949
http://leloroger.files.wordpress.com/2009/03/eniac1.
jpg?w=450&h=314

Os primeiros computadores eram muito diferentes dos que conhecemos 

hoje em dia. Em meados da década de 50 do século 20, os computadores 

ocupavam grandes salas especiais e eram operados somente por especia-

listas. Com o passar dos anos, o barateamento e a evolução da tecnologia 

fizeram com que os computadores fossem popularizados, transformando-se 

numa ferramenta de estudo, trabalho e lazer cada vez mais universal.

Figura 9.4 – Notebook 2009
http://www.cafegadgets.com/crazy-images/
enlarge/hp_tx2009au_notebook.jpg

A partir da metade dos anos 90, um outro fenômeno impulsionou a popu-

larização dos computadores: a Internet. A Internet é a Rede Mundial de 

Computadores. Com a Internet, qualquer pessoa que tenha um computador 

Aula 9 -  História da Computação 



conectado pode se comunicar com outra pessoa que esteja conectada em 

qualquer outro lugar do mundo.

Figura 9.5 – A evolução humana
http://static.blogstorage.hi-pi.com/photos/joaoanele.spaceblog.com.br/images/
gd/1217017330/A-evolucao-humana.jpg

Como curiosidade, antes de existirem os processadores de texto, existiam as 

máquinas de escrever. E as primeiras tinham formatos estranhos, como este 

modelo chamado Hansen Writing Ball de 1878.
Comemora-se em 15 de agosto 

o Dia da Informática.

Figura 9.6 - Hansen Writing Ball
http://www.malling-hansen.org/typo3temp/pics/d49232e366.jpg
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 Aula 10 - Hardware

O computador é uma máquina projetada para realizar tarefas e ajudar na 

resolução de problemas que aparecem no dia a dia, seja automatizando 

serviços seja abrindo novas possibilidades de serviços. É um equipamento 

eletrônico que necessita ser pro- gramado para efetuar determinadas tare-

fas. Sem dúvida, o cérebro humano é muito mais perfeito e eficiente que 

qualquer máquina de calcular, por mais sofisticada que esta seja. O único 

particular em que o cérebro é mesmo superado pela máquina é na velocida-

de de cálculo. Por si só, o computador não é capaz de realizar nenhum tra-

balho. É somente um elemento capaz de executar uma tarefa cuja execução 

lhe é ordenada. 

Principais Componentes do Computador
O cérebro de um computador é o que chamamos de Processador ou CPU (do 

inglês, Unit Central Processing). O Processador nada mais é que um Chip. 

Tudo o que acontece dentro dá máquina passa pelo microprocessador, e ele 

atua como “gerente” interno. O Processador principal fica localizado em 

uma placa denominada Placa-Mãe (ou Mother Board), que é uma grande 

placa que fica dentro do gabinete que abriga em si várias outras placas e os 

principais componentes internos do computador.

Figura 10.1 – Chip de Computador
http://2.bp.blogspot.com/_y7Vd7tpoDSI/SwwWj-
GUnl7I/AAAAAAAACsA/LsBR3iVBL-E/s400/
chip_deputados.jpg

Figura 10.2 – Placa mãe
http://pt.wiki2buy.com/images/3/32/Motherbo-
ard.jpg

Figura 10.3 – Gabinete 
http://www.blogtec.com.br/fotos

GABINETE: Nada mais é do que 
a grande peça metálica que fica 
geralmente ao lado do monitor 
do usuário, e que serve única e 
exclusivamente para “guardar” 
todas as peças internas do 
computador, aquelas que fazem 
realmen- te o trabalho de 
funcionamento. O gabinete ás 
vezes é chamado erroneamente 
de “CPU”. Gabinete não é CPU!

Memória 
São os dispositivos que permitem a um computador guardar dados, tem-

porariamente ou permanentemente. Memória é um termo genérico usado 

para designar as partes do computador ou dos dispositivos periféricos onde 

os dados e programas são armazenados. Sem uma memória de onde os 

processadores podem ler e escrever informações, não haveria nenhum com-
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putador digital de programa armazenado. A memória do computador pode 

ser dividida em duas categorias: 

•	 Memória principal: São memórias que o processador pode endereçar 

diretamente, sem as quais o computador não pode funcionar. Nesta ca-

tegoria insere-se:

A memória RAM: Random-Access Memory ou Memória de Acesso Ale-

atório constituem uma das partes mais importantes dos computadores, 

pois são nelas que o processador armazena os dados com os quais está 

lidando.

Figura 10.4 – Pente de memória
http://static.hsw.com.br/gif/add-ram-desktop-2.jpg

A memória ROM: Memória não volátil, isto é, os dados gravados não 

são perdidos na ausência de energia elétrica ao dispositivo.

Memória Secundária: São geralmente não-voláteis, permitindo guar-

dar os dados permanentemente. Incluem-se, nesta categoria, os discos 

rígidos, CDs, DVDs e disquetes.

Figura 10.5: Tipos de Memória Secudária
Pen Drive
http://www.dicasdepresentes.com/wp-content/uploads/2009/11/pen-drive.jpg
Disco Rígido
http://www.forumpcs.com.br/galeria/albums/userpics/35074/FPC_AC20070611_3.jpg
CD
http://4.bp.blogspot.com/_brsJ6hge9gY/SKRxkYjsEwI/AAAAAAAAApA/8XvT67wc4RI/s400/CD.png
Disquete
http://www.imagensdahora.com.br/clipart/cliparts_path/2762/disquete_01/
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Unidades de Medida 
Não é possível medir a quantidade de informação armazenada por um com-

putador utilizando as unidades de medidas convencionais. O BIT é a me-

nor unidade de informação reconhecida pelo computador, ele é visualizado 

como um circuito que indica dois estados (ligado/desligado) ou seja, 0 e 1, 

o 0 (zero) é quando o circuito está desligado e 1 (um) quando está ligado. 

Para formarmos um caractere (letra, número, sinal) são necessário pelo me-

nos um conjunto de 8 BITs, ou seja para ser formar a letra “A” são neces-

sários uma combinação de 8 bits que são eles: 00010110 esta combinação 

quando enviada ao processador signifi ca a letra “A”. Para quantifi car a me-

mória principal do equipamento são utilizados múltiplos de bytes: 

O computador tem limites, no que se refere à sua capacidade de armaze-

namento. Este limite é imposto pela qualidade do hardware (peças) que o 

seu computador apresenta, mais especifi camente de um item chamado HD 

(Hard Disk - disco rígido). O HD pode ser comparado à uma gaveta de um 

armário.

Periféricos 
Todo componente que transmite alguma informação para dentro do com-

putador ou esse componente recebe alguma informação. São equipamentos 

eletrônicos que fi cam na “periferia” do computador e tem como objetivo 

permitir a comunicação homem- máquina. Esses Periféricos são classifi cados 

de acordo com sua fi nalidade: Entrada de Dados, Saída de Dados, Entrada 

e Saída de Dados.

Mouse: 

Figura 10.6 – Mouse
http://library.thinkquest.org/06aug/02177/Mouse.gif



Dispositivo de entrada equipado com dois ou três botões. O mouse é utiliza-

do para posicionar uma seta nas opções da tela, executando-a em seguida 

com um clique de É um dispositivo de apontamento manual que permite 

selecionar e mover itens na tela. Um mouse pode ter vários formatos, cores 

e tamanhos. Quase todos os programas vendidos atualmente foram proje-

tados para trabalhar com o mouse. O mouse é essencial para a utilização do 

programa Windows.

Teclado 
É o dispositivo de entrada (input) mais utilizado nos computadores. O tecla-

do possui um conjunto de teclas alfabéticas, numéricas, de pontuação, de 

símbolos, de controles. Quando uma tecla é pressionada, o teclado envia 

um código eletrônico à CPU, que interpreta-o, enviando um sinal para outro 

periférico que mostra na tela o caracter correspondente. 

Teclado é nossa principal ferramenta de trabalho com o computador, e é com 

ele que digitamos documentos, além de muitas teclas servirem de comandos 

de operações em programas e no Windows. Um teclado pode ter de 102 

a 114 teclas, sendo divididas em 5 partes da seguinte forma: alfanumérico 

(a-z, símbolos e acentos), numérico (0-9), movimentação (setas), comandos 

(Ctrl, Shift, Alt, Esc, Enter, etc) e teclas de função (F1 à F12). 

Algumas teclas de maior importância e suas funções: 

•	 Enter ou Return: é a tecla que marca o fim da linha. Quando é pressio-

nada, subentende-se que o que foi digitado em seguida deverá sair na 

próxima linha. 

•	 F1 a F12: são as teclas de funções dos programas. Estas exercem deter-

minadas funções de acordo com o programa que está rodando. 

•	 Esc, Ctrl e Alt: são teclas de escape, teclas de controle e teclas de altera-

ção respecti vamente. Controlam a operação em seu computador. 

•	 Tab: é semelhante a tecla de tabulação da máquina de escrever. 

•	 Caps Lock: é a tecla que trava as maiúsculas.

•	 Shift: é a tecla temporária das maiúsculas. As letras sairão maiúsculas 

enquanto a tecla Shift estiver sendo pressionada. 
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•	 Nota: Quando a tecla Caps Lock estiver acionada, se pressionar a tecla 

Shift as letras sairão minúsculas, ou seja, reverterá a função da Caps Lock. 

•	 Backspace: é a tecla de retrocesso da máquina de escrever 

•	 Num Lock: quando essa tecla é acionada ficam disponíveis os números 

do lado direito do teclado (teclado numérico). Quando desativado fica 

valendo as outras funções das teclas.

•	 Insert: usa-se para fazer inserções de linha, caracteres ou palavras. 

•	 Delete: apaga o caractere em que estiver posicionado o cursor.

•	 Page Up: retorna uma tela anterior a que está localizada. 

•	 Page Down: avança uma tela após a que está localizada.

Scanner 
Dispositivo de entrada que captura imagens, fotos ou desenhos transferin-

do-os para a tela, onde podem ser trabalhados (editados) e depois impressos 

de volta para o papel ou armazenados em disco.

O Scanner é um aparelho que digitaliza uma imagem. É como uma máquina 

de fotocópia, mas ao invés de copiar, torna cada ponto de cor em uma ima-

gem digitalizada. Através do Scanner podemos “extrair” imagens de fotos, 

jornais, desenhos, e colocá-las em nossos textos.

Impressoras 
São dispositivos de saída que passam para o papel o resultado do trabalho 

desenvolvido no microcomputador, como textos, relatórios, gráficos, etc... 

•	 Matriciais - Utilizam um sistema de impressão por impacto de agulhas 

(9 ou 24 quanto mais agulhas, a impressão é mais lenta mas com melhor 

qualidade) contra uma fita sobre um papel. Sua qualidade de impressão 

não é boa, dependendo do uso a que se destina. A grande vantagem da 

impressora matricial é o valor da recarga de sua fita. 



Figura 10.7 – Impressora matricial
http://www.cdmidia.com/imgprodutos/131_1_Impressora%20Matricial%20Okidata%20ML320T%20_1.jpg

Figura 10.8 – Impressora Jato de Tinta
http://www.ebalaio.com/wp-content/uploads/2008/02/inkjet_printer.jpg

•	 Jato de Tinta (Deskjet) - Funciona com borrifamento de jatos de tintas, 

formando minúsculos pontos sobre o papel. São silenciosas e possuem 

ótima qualidade de impressão, tornando-se uma boa alternativa para 

quem não pode comprar uma laser. É a impressora mais utilizada no mo-

mento. Na hora de comprar uma impressora devemos estar atentos aos 

seguintes detalhes: 

Qualidade de Impressão - Se ela vem com os dois cartuchos (um colorido 

e um preto) - Quantidade de tinta dos cartuchos - Preço dos cartuchos para 

recarga. 

•	 Laser - Impressora de alta resolução que emprega um sistema de impres-

são similar aos das máquinas fotocopiadoras da Xérox. Produz textos de 

alta qualidade com absoluto silêncio, sendo sua velocidade medida em 

PPM (páginas por minuto). São muito difundidas apesar do custo mais 

elevado, tanto em equipamento como em seu material de recarga.

Figura 10.9 – Impressora a laser
http://www.rcomimpressoras.com.br/produtos/rpmr3t51ah.jpg
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Aula 11 -  Software

Um programa de computador pode ser definido como uma série de instru-

ções ou declarações, em forma aceitável pelo computador, preparada de 

modo a obter certos resultados. Também chamado de software, esse termo 

é utilizado para indicar a parte funcional de um computador. 

Software é a parte lógica que dota o equipamento físico de capacidade para 

realizar todo tipo de trabalho. Software é um conjunto de instruções ele-

trônicas que dizem ao computador o que fazer. Um software ajuda você a 

realizar tarefas específicas. Você pode usar um software para escrever cartas, 

gerenciar suas finanças, fazer desenhos, divertir-se com jogos e muito mais. 

Também é chamado de aplicativo ou programa. São divididos em dois con-

juntos: básicos e aplicativos. 

•	 Básicos: Controlam internamente o computador, controlam toda a ati-

vidade do computador e são chamados de Sistemas Operacionais. Os 

sistemas operacionais têm a função de testar o equipamento e gerenciar 

o uso dos programas, ele também assegura que todos os componentes 

de um computador funcionem juntos com harmonia e eficiência. (sem 

ele a máquina não funciona). Ex: DOS, Win 95/98/2000/ ME/XP/NT/ VIS-

TA, Linux, OS2.

•	 Aplicativos: São programas com instruções de uma determinada lin-

guagem seguindo uma organização lógica, com o objetivo de instruir a 

máquina a executar determinada tarefa. São programas específicos for-

necidos por empresas especializadas. Cada tipo de programa tem uma 

finalidade. Ex: Word, Access, Excel, Acrobat, Reader, Winzip, etc.

Software - Programas de Computador 
Podemos classificar os softwares ou programas em alguns tipos. A seguir é 

apresentada uma classificação genérica, que não é exaustiva.

Sistemas Operacionais 
Como o próprio nome sugere, são softwares destinados à operação do com-

putador. Tem como função principal controlar os diversos dispositivos do 

computador e servir de comunicação intermediária entre o computador e os 

outros programas normalmente utilizados, o que permite que esses possam 

Linux é um sistema operacional, 
programa responsável pelo 
funcionamento do computador, 
que faz a comunicação entre 
hardware (impressora, monitor, 
mouse, teclado) e software 
(aplicativos em geral). Seu nome 
derivado do nome do autor do 
núcleo deste sistema operativo, 
Linus Torvalds.
 Os computadores com sistema 
Linux são mais baratos pois este 
é um software livre. Software 
Livre, ou Free Software, é o 
software que pode ser usado, 
copiado, estudado, modificado e 
redistribuído sem restrição. Seu 
símbolo é um pinguim.



ser executados. O Windows e LINUX são os principais exemplos de sistemas 

operacionais para microcomputadores. Um computador, qualquer que seja 

o seu porte, não funciona sem um sistema operacional.

Programas Utilitários
 São programas destinados a facilitar e agilizar a execução de certas tarefas. 

Existem utilitários, por exemplo, para diagnosticar a situação do computador 

e seus diversos dispositivos (como o Norton Utilities), para compactar arqui-

vos (como o WinZip), para realização de cópias de segurança (“backups”), 

os softwares anti vírus, etc.

Consistem em pequenos programas criados para causar algum dano ao 

computador infectado, seja apagando dados, seja capturando informações, 

seja alterando o funcionamento normal da máquina. Eles se disseminam 

ou agem por meio de falhas ou limitações de determinados programas, se 

espalhando como em uma infecção.

Programas Aplicativos 
São os programas destinados a nos oferecer certos tipos de serviços, e po-

demos incluir nesta categoria os processadores de texto, as planilhas eletrô-

nicas, os programas gráficos e os sistema gerenciadores de banco de dados.

Computadores operam usando uma combinação de hardware e software. 

No entanto, sem interação do usuário, a maioria dos computadores seriam 

máquinas inúteis. 

Peopleware 
São pessoas que trabalham diretamente, ou indiretamente, com a área de 

informática. É um termo usado para se referir a um dos três aspectos centrais 

da tecnologia do computador: hardware, software e peopleware. Qualquer 

pessoa que projeta, desenvolve, ou usa sistemas de computador tem um 

papel importante no processo de computação e pode ser considerado peo-

pleware.

Funcionamento do Computador 
O funcionamento do computador se baseia em quatro etapas: 

1) Entrada: um dispositivo de entrada permite que você se comunique com 

o computador. Você pode usar os dispositivos de entrada pra inserir informa-

ções e enviar comandos. 
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2) Processamento: A unidade central de processamento, ou CPU é o prin-

cipal chip de um computador. A CPU processa instruções, realiza cálculos e 

gerencia o fluxo de informações através do sistema de computador. A CPU 

se comunica com os dispositivos de entrada, saída e armazenamento, a fim 

de executar tarefas.

3) Saída ou Armazenamento: um dispositivo de armazenamento, lê e gra-

va informações. O computador usa essas informações para executar tarefas. 

4) Saída: um dispositivo de saída permite que o computador se comunique 

com você. Esses dispositivos exibem informações na tela, criam cópias im-

pressas ou geram som.
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 Aula 12 -  História da Internet  

A internet já faz parte do nosso cotidiano, nela consultamos a pro-

gramação de cinema, realizamos compras, movimentamos a nossa 

conta bancária, enviamos e-mails, trabalhamos, nos divertimos e 

estudamos com ela.  

A Internet é uma rede que liga computadores no mundo inteiro. Foi criada 

em 1969 como um projeto militar e usada durante anos para comunicação 

entre universidades e institutos de pesquisa. Ela teve sua origem na década 

de 60, porque o governo americano queria desenvolver um sistema para 

que os seus computadores militares pudessem trocar informações entre si, 

de uma base militar para outra de forma segura. Somente começou a ser 

explorada comercialmente no início dos anos 90.

Antes da World Wide Web (WWW) a internet era apenas usadas nas uni-

versidades e pelo exército para testes, estudos, trocas de informações e ar-

quivos, visto que a internet não era democrática como hoje que pessoas de 

várias partes do mundo se conhecem, jornais podem publicar matérias sobre 

um determinado fato e esse ser acessado por várias pessoas de diversos lu-

gares do mundo, toda essa democratização da internet . 

A Web é um conjunto de documentos acessíveis por meio da Internet. Esses 

documentos (ou páginas Web) contêm uma tecnologia chamada hipertexto. 

Onde você poderá percorrer partes do documento e outros documentos 

através de pontes chamadas de links. Poderia descrever a World Wide Web 

como um sistema de informação em hipertexto, gráfico, distribuído, inde-

pendente de plataforma, dinâmico, interativo e global, utilizado na internet. 

O hipertexto permite que você leia um texto e navegue por ele e por infor-

mações visuais de forma não- linear, com base nas informações que deseja 

obter em seguida. 

A Organização Européia para a Investigação Nuclear (CERN) foi a responsá-

vel pela invenção da World Wide Web, ou simplesmente a Web, como hoje 

a conhecemos. Em uma primeira fase, permiti a apenas aos cientistas trocar 

dados. O responsável principal pela invenção foi Tim Berners-Lee. Em 1989, 

ele propôs um projeto de hipertexto que permiti a às pessoas trabalhar em 

conjunto, combinando o seu conhecimento numa rede de documentos. Foi 
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esse projeto que ficou conhecido como a World Wide Web. Ou simplesmen-

te Web, ela funcionou primeiramente dentro do CERN, e no Verão de 1991 

foi disponibilizada mundialmente. Em 1994 Berners-Lee criou o World Wide 
Web Consorti um onde atualmente assume a função de diretor.

O W3C é um consórcio de empresas de tecnologia atualmente com cerca de 

500 membros. Ele desenvolve padrões para a criação e a interpretação dos 

conteúdos para a Web. Sites desenvolvidos segundo esses padrões podem 

ser acessados e visualizados por qualquer pessoa ou tecnologia, indepen-

dente de hardware ou software utilizados, como celulares, PDAs, de maneira 

rápida e compatível com os novos padrões e tecnologias que possam surgir 

com a evolução da internet. Para alcançar seus objetivos, a W3C possui di-

versos comitês que estudam as tecnologias existentes para a apresentação 

de conteúdo na Internet e criam padrões de recomendação para utilizar es-

sas tecnologias. No Brasil, o escritório da W3C iniciou suas operações em 1º 

de novembro de 2007.

Vamos Praticar
Visite a página do escritório brasileiro do W3C e conheça melhor seus obje-

tivos.

A Internet é uma gigantesca rede mundial de computadores espalhados por 

todo o planeta e interligados através de linhas comuns de telefone, linhas 

de comunicação privadas, cabos submarinos, canais de satélite e diversos 

outros meios de telecomunicação que tem como objetivo estabelecer a troca 

de informações e serviços; unindo usuários particulares, entidades de pes-

quisa, órgãos culturais, institutos militares, bibliotecas e empresas de toda 

envergadura.

No Brasil, a Internet chegou por volta de 1990. Em 1995 o Ministério das 

Comunicações e o Ministério da Ciência e Tecnologia decidiram lançar um 

esforço comum de implantação de uma rede integrada entre instituições 

acadêmicas e comerciais – desde então, vários fornecedores de acesso e 

serviços privados começaram a operar no Brasil. 

A WWW - World Wide Web que em português quer dizer Teia de Alcance 
Mundial é a designação pela qual ficou conhecida a rede mundial de compu-

tadores internet. É um serviço da Internet que permite o acesso a uma vasta 

quantidade de informações e dados de forma fácil. A WWW ou simples-

mente Web revolucionou a Internet por possibilitar a construção de páginas 

gráficas, que podem conter fotos, animações, trechos de vídeo e sons. 

Você sabia que mais tarde, 
e em reconhecimento dos 
serviços prestados para o 
desenvolvimento global da 
Web, Tim Berners-Lee foi 
nomeado cavaleiro pela rainha 
da Inglaterra. Recentemente, 
Tim Berners-Lee foi considerado 
um dos maiores gênios vivos do 
mundo, segundo o levantamento 
“Top100 Living Geniuses”, da 
consultoria Creators Synectics.

http://www.w3c.br/



Nas páginas, a informação está organizada de forma hipertextual, ou seja, 

as páginas estão ligadas entre si, através de links. O único programa neces-

sário para navegar- se na Internet é o navegador ou Browser.

Como Conectar-se à Internet 
A conexão de computadores à Internet é feita através dos chamados Prove-

dores de Acesso. Os provedores de acesso oferecem, em geral, várias moda-

lidades de ligações e serviços de acesso, visando atender aos diferentes tipos 

de usuários, indivíduos, pequenas empresas, grandes empresas com redes 

corporativas, etc. O modo mais simples de estabelecer uma ligação entre o 

seu computador e um provedor de acesso é através de uma chamada tele-

fônica comum. Neste tipo de ligação, a conexão à Internet só existe durante 

o tempo em que a chamada telefônica ao provedor de acesso estiver ativa. 

Há, porém, outras formas de ligação com o provedor de acesso que permi-

tem que o seu computador fique permanentemente conectado à Internet. 

A seguir, está apresentada uma descrição sucinta dos tipos mais comuns de 

conexão à Internet, suas formas de ligação e seus requisitos.

Provedor 
O provedor é uma empresa prestadora de serviços que oferece acesso à 

Internet. Para acessar a Internet, é necessário conectar-se com um computa-

dor que já esteja na Internet (no caso, o provedor) e esse computador deve 

permiti r que seus usuários também tenham acesso a Internet.

Conceitos Básicos 
Quando usamos a Internet temos várias termos vários importantes, a seguir 

apresentaremos alguns dos principais termos. 

LINK OU HIPERLINK: Texto colorido e sublinhado ou elemento gráfico em 

que o internauta clica para ir para uma página HTML na World Wide Web 

ou para uma página HTML em uma intranet. Resumidamente, links referem-

se a atalhos para acessar outros endereços na Web ou a elos (“pontes de 

ligação”) entre documentos. Para saber quando há um link em uma página 

multimídia, basta posicionar o cursor do mouse sobre um elemento gráfico 

ou uma palavra destacada com uma cor diferente do conjunto de texto – o 

cursor do mouse muda para a forma de uma mãozinha.
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Browser ou Navegador
Programa que permite aos usuários da internet consultar páginas de hiper-

texto e navegar, passando de um ponto a outro da mesma página ou de 

página diferente, usando os links de hipertexto, além de desfrutar de outros 

recursos dessa rede de computadores. Os browsers (algo como “explorado-

res”, em inglês) mais conhecidos são o “Internet Explorer” e o “Firefox”. 

Sem eles, seria quase impossível ver o conteúdo das páginas multimídia que 

estão na Internet.

Navegar
A palavra “navegar” vem da palavra “navegador” Navegar na Internet signi-

fica consultar sequencialmente diversos hipertextos, acionando os links neles 

contidos para passar de um para outro.

Site
Local na Internet identificado por um nome de domínio, constituído por uma 

ou mais páginas de hipertexto, que podem conter textos, gráficos e infor-

mações em multimídia. Um site na Internet é formado por uma ou diversas 

páginas. Existem sites de universidades, empresas, órgãos do governo e até 
sites mantidos por apenas uma pessoa.

Nome de domínio
Endereço eletrônico que identifica determinado site da internet. Uma orga-

nização pode se registrar com um nome de domínio que melhor descreva 

sua especificação. Esse nome, no entanto, deve ser único. Após a identifica-

ção do domínio há a identificação do país como: 

.br (para o Brasil), .fr (para a França), .us (para os Estados Unidos). 

Aula 12 - História da Internet



Abaixo segue a lista de alguns domínios: 

•	com Indica que o Website é uma organização comercial; 

• gov Indica que o Website é uma organização governamental;

• edu Indica que o Website é uma organização educacional. 

•	org Indica que o Website é uma organização;

Home Page
A porta de entrada de um site, ou seja, a página de abertura chama-se 

Home Page. 

Url ou Endereço Eletrônico
Um URL ou endereço é o caminho que leva o browser (navegador) até as pá-

ginas multimídia da Internet. Esse sistema de endereço é também chamado 

de URL Uniform Resource Locator que em português significa localizador 
Uniforme de Recursos. As partes que constituem um endereço eletrônico 

da Web são separadas por pontos:

download e Upload
Download: é nada mais que pegar para você algo que está na Internet e 

Upload em português significa carregar – é a transferência de um arquivo do 

seu computador para outro computador.

Home Page
Pela definição técnica temos que uma Home Page é um arquivo ASCII 

(no formato HTML) acessado de computadores rodando um Navegador 

(Browser), que permite o acesso às informações em um ambiente gráfico e 

multimídia. Todo em hiper-texto, facilitando a busca de informações dentro 

das Home Pages.
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Aula 13 -  Usando um Navegador

Independente do navegador que você irá usar algumas funções são comuns, 

a seguir veremos alguns dos principais recursos:

download de Figuras na Internet:

a) Clique com o botão direito do mouse sobre a figura desejada;

 b) Escola a opção Salvar figura como; 

c) Escolha o nome e a pasta onde o arquivo será baixado; 

d) Clique em Salvar.

download de Arquivos disponíveis na 
Internet

Alguns arquivos como jogos; músicas; papéis de parede; utilitários como anti 

vírus etc.; são disponibilizados na Internet para download a parti r de links 

(texto destacado ou elemento gráfico), e o procedimento é parecido com o 

download de figuras. 

a) Clique no respectivo link de download; 

b) Aparecerá uma tela com duas opções, Abrir arquivo ou Salvar arquivo 
em disco;

 c) Escolha Salvar arquivo em disco; 

d) Escolha a pasta de destino e logo em seguida clique em Salvar. 

e) Observa-se a seguir uma Janela (de download em execução) que mostra 

o tempo previsto e a porcentagem de transferência do arquivo. O tempo de 

transferência do arquivo varia de acordo com o ser tamanho (byte, kilobyte, 

megabyte).



Barra de Endereço
Endereço: neste campo o usuário digita o endereço (URL) do site na Inter-

net que deseja visitar e logo após pressiona a tecla Enter no teclado ou clica 

sobre a opção Ir para poder acessar o mesmo.

Barra de Botões 
•	 Voltar: Volta para a página anterior já visitada; 

•	 Avançar: Avança para a página seguinte já visitada. Fica ativo após você 

utilizar o botão voltar; 

•	 Parar: Cancela o carregamento da página; 

•	 Atualizar: Recarrega a página atual; 

•	 Página inicial: Acessa a página inicial definida nas propriedades do In-

ternet Explorer; 

•	 Favoritos: Abre uma janela do lado esquerdo da área de exibição, permi-

te guardar, organizar e acessar mais rapidamente os seus sites favoritos; 

•	 Imprimir: Imprime a página atual; 

•	 Pesquisar: Disponibiliza um mecanismo de busca na Internet, através de 

palavra chave; 

•	 Histórico: Guarda os endereços das últimas páginas acessadas;

Principais Ações disponíveis
 Dentro do navegador existem diversos recursos que facilitam e agilizam a 

navegação dentro do emaranhado de páginas e endereços disponíveis na 

Internet, dentre esses recursos se destacam principalmente as ferramentas 

listadas abaixo: 

•	 Pesquisa – ferramenta mais utilizada na busca de sites para um determi-

nado assunto por palavras-chave 

•	 Adição de endereço aos favoritos – sites que nos despertam interesse 

durante a navegação ou sites de acesso frequente podem ser armazena-

dos em uma região do navegador de maneira que toda vez que desejar-

mos visitar essa página ela está a apenas um clique de ser exibida.
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•	 Gerenciamento dos favoritos – na medida em que começamos a na-

vegar com muita frequência e a diversidade de assuntos na Internet é 

sem dúvida imensa, temos a possibilidade de organizar os nossos endere-

ços favoritos de acordo com as características comuns desses endereços, 

o que facilita a localização futura desses sites. 

•	 Impressão 

•	 Salvar como – É uma opção interessante para salvar uma página para 

acesso local sem a necessidade de estar conectado. Essa opção pode 

ser utilizada também para iniciar a edição de uma página HTML de nos-

so agrado após ter sido salva localmente (no drive do computador, por 

exemplo). Frisa-se aqui que o conteúdo das páginas exibidas no navega-

dor não pode ser modificado (a não ser em setores interativos de deter-

minadas páginas), pois o navegador executa simplesmente a função de 

exibição e não de editor.

Mecanismos de Busca 
Sites de busca são mecanismos de procura relacionados a grandes bancos 

de dados com informações sobre as páginas da Web. Quando uma determi-

nada palavra é digitada no campo de busca aparecem uma lista de páginas 

contendo informações sobre aquele assunto. Os principais sites de busca 

existentes são: Google, Altavista, Yahoo, entre outros.

Como descobrir um endereço na Internet?
 Para que possamos entender melhor, vamos exemplifi car. Você estuda em 

uma universidade e precisa fazer algumas pesquisas para um trabalho. Onde 

procurar as informações que preciso? 

Para isso, existe na Internet os “famosos” sites de procura, que são sites que 

possuem um enorme banco de dados (que contém o cadastro de milhares 

de Home Pages), que permitem a procura por um determinado assunto. 

Caso a palavra ou o assunto que foi procurado exista em alguma dessas 

páginas, será listado toda esta relação de páginas encontradas. A pesquisa 

pode ser realizada com uma palavra, referente ao assunto desejado. Os sites 
de procura são divididos em: Sites nacionais: a pesquisa será realizada ape-

nas no Brasil, em Português. Sites internacionais: a pesquisa será realizada 

em páginas do mundo inteiro. Nesses sites também serão encontradas mui-

tas páginas em português.



Alguns endereços de mecanismos de busca:

• www.google.com.br    

• www.altavista.com 

• www.yahoo.com

O Google além de ser a ferramenta de busca mais famosa, ainda possui 

várias outras ferramentas:

•	 Ferramenta de Idiomas: Auxilia na tradução de textos, possui várias 

linguagens disponíveis. Você pode digitar o texto e em seguida escolher 

a linguagem, em seguida clique no botão traduzir e seu texto será tradu-

zido para a linguagem escolhida.
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•	 Google Docs: Permite a edição de arquivos em texto, planilha e apresen-

tação de Slides, é bem semelhante ao pacote do Office e BROffice.

Abaixo temos uma tela do editor de texto do Google Docs, a barra de ferra-

mentas [e bem semelhante a de qualquer outro editor de texto.

Aula 13 -  Usando um Navegador



Neste exemplo temos uma planilha elaborada com o Google Docs.
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Aula 14 -  O BrOffice - Conceitos Básicos

O BrOffice.org Writer permite produzir documentos de texto contendo fi-

guras, tabelas ou gráficos. Você pode então salvar o documento em uma 

variedade de for- matos, incluindo o padrão OpenDocument (ODF), o for-

mato .doc do Microsoft Word ou HTML. Você também pode exportar seu 

documento para o formato Portable Document Format (PDF). 

O BrOffice.org Writer permite que você crie documentos básicos, como me-

morandos, faxes, cartas, currículos e malas diretas, bem como documentos 

longos, complexos ou di- vididos em várias partes, acrescidos de biblio- gra-

fia, tabelas de referência e índices. 

O BrOffice.org Writer inclui também recursos úteis como um verificador or-

tográfico, um dicionário de sinônimos, a Auto-correção, e a hifenização bem 

como uma variedade de modelos para quase todas as finalidades. Você tam-

bém pode criar seu próprios modelos utilizando-se dos assistentes. 

Configurar Página 
Permite a definição de layouts de página para documentos com uma e várias 

páginas, assim como formatos de numeração e de papel.

Para acessar este comando... 

Escolha a guia Formatar - Página - Página 

Escolha Formatar – Estilos e formatação - abra o menu de contexto de 

uma entrada e escolha a guia Modificar/Novo – Página

Formato do Papel
 Selecione em uma lista de tamanhos de papel predefinidos ou defina um 

formato de pape l personalizado. 

•	 Formato: Selecione um tamanho de papel predefinido ou crie um for- 

mato personalizado, inserindo as dimensões do papel nas caixas Altura 

e Largura.

•	  Largura: Exibe a largura do formato de papel selecionado. Para definir 



um formato personalizado, insira uma largura aqui.

•	  Altura: Exibe a altura do formato de papel selecionado. Para definir um 

formato personalizado, insira u ma altura aqui. 

•	 Retrato: Exibe e imprime o documento atual com o papel orientado 

verticalmente (em pé).

•	 Paisagem: Exibe e imprime o documento atual com o papel orientado 

horizontalmente (deitado).

Podemos também configura o fundo da página acrescentando uma cor ou 

imagem que servirá de plano de fundo .
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Efeitos da Fonte
Especifique os efeitos de fonte que deseja usar, ou use a barra de ferramen-

tas de formatação.

Para acessar este comando... 

Escolha Formatar - Caractere guia Efeitos de fonte Escolha Formatar - 
Estilos e formatação - abra o menu de contexto de uma entrada e escolha 

a guia Modificar/Novo - Efeitos de fonte

As alterações são aplicadas à seleção atual, à palavra inteira que contém o 

cursor ou ao novo texto digitado.

Salvar documentos
Especifique os efeitos de fonte que deseja usar, ou use a barra de ferramen-

tas de formatação. Clique no ícone Salvar ou pressione as teclas de atalho 

Ctrl+S. O documento será salvo no próprio caminho e com nome original, na 

mídia de dados local, unidade de rede ou na Internet, substituindo qualquer 

arquivo com o mesmo nome.

Na primeira vez em que você salvar um novo arquivo, a caixa de diálogo Sal-

var como será aberta. Nela, você poderá inserir um nome, uma pasta e uma 

unidade ou volume para o arquivo. Para abrir essa caixa de diálogo, escolha 
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Arquivo - Salvar como.

Extensão Automática ao Nome de Arquivo 
Ao salvar um arquivo, o BrOffice.org sempre adiciona uma extensão ao 

nome do arquivo, exceto quando o nome do arquivo já ti ver uma extensão 

que combina com o tipo de arquivo.

Vamos Praticar
Pegue a letra de sua música preferida e pratique os conceitos apresentados. 

Mude a cor, o tamanho, e o estilo da fonte. Aplique um plano de fundo na 

página e salve-a.

Veja o exemplo Abaixo:

 Visualizações de impressão 

1. Escolha Arquivo - Visualização de Página.

2. Use os ícones de zoom da barra Visualização de página para reduzir ou 

aumentar a exibição da página.

3.  Para imprimir o documento com uma escala menor, imprima a visuali-

zação com zoom. Clique no ícone Exibição da página de opções de 
impressão para definir as opções de impressão.
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4.  Use as teclas de setas ou os ícones de setas na barra Visualização de 
página para rolar o documento.

Aula 14 -  O BrOffice - Conceitos Básicos



 Aula 15 - Apresentação e Conceitos Básicos

O Calc é um programa que trabalha com planilhas. Neste módulo, você irá 

ver alguns recursos básicos deste poderoso programa do pacote BrOffice.

org.

A Tela do Calc
Mostramos a seguir, a tela do Calc e seus principais componentes.

Termos Usados no Calc
Coluna Barra de Ferramentas Padrão Barra de Formatação Barra de Fórmulas 

Planilha Célula Linha Antes de tudo vamos esclarecer alguns termos usados 

no Calc. Estes termos deverão ser fixados, pois todo o estudo terá como 

base estas informações.

• Célula: São todos os quadrados existentes na planilha; 

• Célula Ativa: É a célula que aparece em destaque, na qual quando digita-

mos o texto nela aparece; 

• Colunas: São as letras dispostas horizontalmente (Guias de Colunas). Ao 

todos temos 256 colunas;

• Linhas: São os números dispostos verticalmente. Ao todo temos 65.536 

linhas. 
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• Endereço: É indicado pela coluna e linha que a célula ou conjunto de cé-

lulas se encontra dentro da planilha.

Por exemplo: A3 – isto indica que a célula em questão está na Coluna “A” 

e Linha “3”.

Como Selecionar as Células

digitando 
•	 Para digitar normalmente: Selecione a célula e digite; 

•	 Para corrigir: Você poderá usar a Barra de Fórmulas corrigindo a palavra 

na caixa Linha de Entrada;

•	 Palavras repetidas: Quando digitamos alguma palavra que já existe na 

mesma coluna ou linha que está sendo digitada, o Calc irá mostrar Auto-

Completar esta palavra. Para aceitar, pressione a tecla Enter. Caso não, 

pressione Esc.



Formatação
 Para formatar uma célula basta selecionar a(s) célula(s) e usar a Barra de 

Formatação abaixo descrevemos seus itens:

Exemplo:
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Por padrão, o Calc fornece três planilhas em uma pasta de trabalho, mas 

você pode inserir planilhas adicionais ou pode excluí-las conforme necessá-

rio. O nome (ou título) de uma planilha aparece em sua guia de planilha na 

parte inferior da tela. Por padrão, o nome é Planilha1, Planilha2 e assim por 

diante, mas você pode dar a qualquer planilha um nome mais apropriado.

Inserir uma Nova Planilha
Para inserir uma nova planilha, siga um destes procedimentos:

1. Para inserir rapidamente uma nova planilha ao final das planilhas existen-

tes, clique na guia Inserir Planilha na parte inferior da tela. 

2. Clique com o botão direito do mouse sobre uma das planilhas 

3. Selecione a opção inserir planilha 

4. Escolha a posição e o nome da nova planilha.

5. Se precisar de mais planilhas, informe o número de planilhas necessárias.



Renomear uma Planilha

Excluir uma ou mais Planilhas
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 Aula 16 - Fórmulas

Fórmulas são equações que executam cálculos sobre valores na planilha. 

Uma fórmula inicia com um sinal de igual (=). Por exemplo, a fórmula a 

seguir multiplica 2 por 3 e depois adiciona 5 ao resultado. =5+2*3 Uma 

fórmula também pode conter um ou todos os seguintes elementos: funções, 

referências, operadores e constantes. Constante: um valor que não é calcu-

lado, e que portanto não é alterado.

Usando Operadores de Cálculo em 
Fórmulas 
Os operadores especificam o tipo de cálculo que você deseja efetuar nos ele-

mentos de uma fórmula. Há uma ordem padrão segundo a qual os cálculos 

ocorrem, mas você pode mudar essa ordem utilizando parênteses. Há quatro 

diferentes tipos de operadores de cálculo: aritmético, de comparação, de 

concatenação de texto e de referência.

(a) Operadores aritméticos
 Para efetuar operações matemáticas básicas, como adição, subtração ou 

multiplicação, combinar números e produzir resultados numéricos, use estes 

operadores aritméticos.



Adição

Subtração

Multiplicação

Divisão
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Porcentagem

Vamos Praticar
Digite as planilhas dos exemplos acima e tente realizar os cálculos

(b) Gráficos 
Assim como os mapas, os gráficos são recursos visuais muito utilizados para 

facilitar a leitura e a compreensão de informações sobre fenômenos e pro-

cessos naturais, sociais e econômicos No nosso dia-a-dia, basta abrirmos as 

páginas dos jornais, revistas e livros ou mesmo assistirmos aos telejornais e 

programas educativos para percebermos o quanto esse recurso é explorado 

pelos meios de comunicação. 

O Gráfico é um instrumento que possibilita transmitir muitas vezes o signifi-

cado de planilhas ou tabelas complexas de uma forma mais eficiente e mais 

simples. Sendo assim, o Calc permite a criação de vários tipos de gráficos 

de forma prática e eficiente, baseado nas informações fornecidas por suas 

planilhas. Para isso basta utilizarmos o Auxiliar Gráfico , que consiste em 

uma sequência de caixas de diálogo que simplificam a criação de um gráfico. 

Para criar uma planilha siga os passos abaixo. 

1. Selecione os dados da planilha abaixo

Aula 16 -  fórmulas



2. Clique no Menu Inserir Gráfico ou clique sobre o ícone         na barra de 

ferramentas padrão.

3. Verifique se o intervalo selecionado aparece na caixa de diálogo no item 

Intervalo de Dados. Se estiver em ordem clique no botão próximo.

4. Informe os Títulos do Gráfico conforme o exemplo abaixo e clique em 

Concluir.
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Se deu tudo certo o gráfico irá aparecer como no exemplo abaixo.

Configurar Página
 Ao finalizar seu trabalho, antes de imprimir precisamos configurar a plani-

lha, isto é definir o tamanho da página, a orientação do papel entre outros 

detalhes, para realizar as configurações necessárias primeiramente precisa-

mos clicar: 

1. Menu Arquivo Visualizar a Impressão

2.  Clique no Botão Formatar Página conforme a figura abaixo:

3. Na Janela irão aparecer várias guias de configuração, abaixo apresenta-

mos as duas principais:



Aula 17 - Portal Educacional – Funcionalidades   
 Básicas

Para acessar o portal, informe o nome de usuário e a sua senha previamente 

cadastrados por seu tutor. Após este passo, selecione o botão “Entrar”. 

Com os dados de acesso validados, a página inicial é exibida. Ela contém 

um menu de acesso rápido a funcionalidades e também um menu completo 

com todas as possibilidades de interação com esta ferramenta de aprendi-

zado.

Acompanhe a descrição dos menus e das funcionalidades presentes na inter-

face inicial do seu portal:

Menu Superior 
Neste menu encontram-se os links de acesso rápido às funcionalidades de 

recados, bate-papo, fórum e materiais, que explicaremos posteriormente. 

Para acessar qualquer uma, basta selecionar o link desejado.

Menu Lateral Esquerdo
Neste menu encontram-se os links de acesso a todas as funcionalidades do 

portal. É através desses links que a interação com o portal acontece, como, 

por exemplo, comunicar- se com os alunos e professores, realizar o envio de 

atividades e muitas outras opções disponíveis.
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Página Inicial 
A página inicial apresenta várias subdivisões. Vamos descrevê-las:

Atualizações
 Neste espaço você encontrará as atualizações recentes no portal, como os 

últimos arquivos, materiais e mídias (vídeos) adicionados. Também são exi-

bidas as últimas inclusões no fórum, contendo links de acesso rápido para 

cada atualização exibida.

Para acessar a atualização, clique no link que a descreve (em azul). Você será 

redirecionado para a interface correspondente.

Aniversariantes do Mês
 Aqui são visualizados os aniversariantes do mês da sua telessala, com a pos-

sibilidade de enviar em recado de felicitações de forma rápida.



Clique no nome do aniversariante que se deseja enviar o recado e os campos 

estarão disponíveis.

Digite o recado que deseja enviar e clique no botão “enviar recado”. O seu 

recado será encaminhado ao aluno desejado.

Calendário
Através do calendário é possível visualizar todos os 

eventos cadastrados para sua turma. Seus próprios 

eventos podem ser adicionados também. Os dias 

marcados com fundo cinza são aqueles que con-

tém ao menos um evento cadastrado para eles.

Para visualizar os eventos cadastrados para um dia, 

selecione uma data no calendário e a descrição do 

evento será exibida.

Para adicionar um novo even-

to em seu calendário, selecio-

ne o link “> adicionar even-

to”. Informe uma descrição 

para este evento e selecione 

o botão “Sal- var”. Assim 

o evento será criado. Vale à 

pena ressaltar que ele estará 

visível somente para quem 

o criou, ou seja, alunos não 

veem os eventos de outros 

alunos.
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Em “Notícias” é possível acompanhar as 

últimas notícias cadastradas no portal. 

Este espaço na interface inicial apresenta 

uma breve descrição do conteúdo, sendo 

possível selecionar a notícia que se deseja 

ler por completo. 

Aponte o mouse sobre a notícia e a inter-

face de visualização detalhada será apre-

sentada com o seu conteúdo completo.

Últimos Recados
Neste espaço são exibidos os recados enviados 

recente- mente pelos usuários do portal para 

você. A foto, o nome e a data de envio são exi-

bidos neste espaço. Ao selecionar um recado, a 

interface de administração dos recados é exibi-

da, possibilitando respondê-lo ou apagá-lo. 

Uma vez apresentada à interface inicial, vamos 

descrever as funcionalidades presentes nos links dos menus superior e es-

querdo.

Materiais
Nesta interface é possível pesquisar e efetuar o 

download dos materiais – slides das aulas, des-

crição de atividades supervisionadas, entre ou-

tros – cadastrados para as disciplinas. O acesso 

deve ser feito selecionando o link “materiais” 

presente no menu superior ou no menu esquer-

do.

Para pesquisar um material, selecione a quantidade de dias passados e a 

disciplina desejada, conforme mostra a figura:

Após selecionar uma disciplina, é exibida uma lista com os materiais cadas-

trados para ela. Esta lista é composta pela descrição do material, a data em 

que foi cadastrado e um botão chamado “Baixar”, que deve ser selecionado 



para efetuar o download do material no seu computador. Ao selecioná-lo, 

uma caixa de mensagem é exibida para que seja escolhido o local em seu 

computador em que o material ficará armazenado.

Selecione “Salvar” e o download do arquivo iniciará.

Pesquisa avançada dos materiais 
Caso necessário, a pesquisa de materiais possui um modo avançado, onde 

mais parâmetros podem ser adicionados à pesquisa, como o título e a des-

crição do arquivo. Para acessar a pesquisa avançada de materiais, selecione 

o link “Pesquisa Avançada”.

Informe os parâmetros desejados e selecione o botão “Pesquisar”. Uma lista 

com os resultados da pesquisa será exibida, possibilitando selecionar qual 

material se deseja efetuar o download.

O download iniciará ao sele-

cionar o material desejado.
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Arquivos
Aqui são realizados os downloads dos arqui-

vos gerais disponibilizados para sua turma, que 

não possuem vínculos com as disciplinas. Como 

exemplos de arquivos, citamos manuais, calendá-

rios e formulários de requerimentos. O acesso á 

interface é feito através do link ”arquivos”, pre-

sente no menu esquerdo.

Ao acessar a página os materiais cadastrados são exibidos em uma lista com-

posta pelo tí tulo, descrição e data de cadastro do arquivo. Para efetuar o 

download de um arquivo, selecione o botão “Baixar” presente na lista.

Escolha o local que deseja salvar o arquivo em seu computador e selecione 

“Salvar”.



Notícias
Nesta interface é possível pesquisar as notícias 

cadastradas. O acesso é feito através do link “no-

tícias”, presente no menu esquerdo. Ao acessar 

a interface, as notícias cadastradas recen- te-

mente são exibidas. Se necessário, selecione um 

número maior de dias no campo “Adicionadas 

nos últimos XX dias”.

Para visualizar a notícia exibida na lista, selecione-a posicionando o mouse 

sobre sua descrição e clique. A notícia é exibida na íntegra.
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Protocolos
O sistema de protocolos é um modelo online 

para gerir as solicitações geradas pelos alunos. 

Nesta ferramenta estão disponíveis as seguintes 

opções de solicitação: Segunda chamada, equi-

valência de disciplina, revisão de notas e revisão 

de faltas. O acesso à interface é feito através do 

link “protocolos”, presente no menu esquerdo.

Para gerar um protocolo, selecione o tipo de solicitação desejada, a disciplina 

e digite sua solicitação. Caso não queira cadastrar anexos neste protocolo, 

selecione o botão “Enviar”.

Aula 18 - Portal Educacional – Sistemas de    
 Protocolos, Relatórios e Dados Cadastrais

Caso seja necessário anexar um arquivo, marque a caixa de seleção “Anexar 

arquivo”. A caixa de seleção de arquivo é exibida, onde deve-se selecionar o 

botão “Select” e procurar o arquivo desejado em seu computador. Os tipos 

de arquivos aceitos são JPG, JPEG, BMP, PNG, PDF, DOC, DOCX e ODT.

Após encontrar o arquivo, selecione o botão “Abrir”.



Selecione o botão “Enviar”. A solicitação será gravada.

Consultando suas Solicitações
Caso alguma solicitação já tenha sido feita, é possível acompanhar o seu 

andamento através da interface de protocolos. Uma lista é exibida com a 

descrição de suas solicitações, bem como a situação de cada uma delas.

Relatórios
É possível gerar protocolos para o acompanhamento de notas, frequência 

e gabaritos dos exercícios. Selecione o link “relatórios” no menu esquerdo 

para acessar a ferramenta. 

São três as opções de relatórios disponíveis. Selecione a desejada e uma nova 

janela do seu navegador será aberta com as informações do relatório a ser 

gerado.

Relatório de Frequência
 Ao acessar esta interface o relatório será gerado automaticamente. As infor-

mações são exibidas em formato de gráfico agrupado por disciplinas, con-

tendo o número de faltas. Uma lista com o detalhamento dos dias das faltas 

é gerada, e pode ser visualizada selecionando o ícone de expansão ( ).
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Relatório de Gabaritos dos Exercícios 
Nesta interface deve-se informar a disciplina desejada e selecionar o botão 

“Gerar Relatório”. O relatório é gerado contendo uma lista dos exercícios 

resolvidos, a alternativa correta e a sua resposta.

Relatório de Notas 
Neste relatório é possível acompanhar as notas das provas, exercícios e ati-

vidades supervisionadas e verificar a média da disciplina. Ao acessar a in-

terface o relatório é gerado automaticamente, com as notas agrupadas por 

disciplina.

Todos os relatórios são passíveis de exportação, 

isto é, é possível salvá-los em seu computador 

com diversos tipos de formatos. Para isto, sele-

cione o tipo de arquivo no campo ”Select a for-

mat” e logo após o botão “export”.

Uma caixa de diálogo será exibida, onde é possível selecionar em qual lugar 

do computador o arquivo ficará armazenado.

Visualização de Notas
Para visualizar as notas das provas, exercícios e atividades supervisionadas, 

selecione o link notas no menu esquerdo. A interface exibida contém todas 

as notas já lançadas, e também o motivo descrito pelo professor na correção 

da atividade supervisionada.



dados Cadastrais
Nesta interface é possível alterar alguns dados ca-

dastrais: dados de endereço, e-mail e telefones. 

Para acessá-la, selecione o link “dados cadas-

trais” presente no menu esquerdo. 

A interface é exibida com os dados preenchidos. 

Se for necessário alterar alguma informação, altere-a e selecione o botão 

“Salvar”. Após isso os dados estarão atualizados.

Alterar Senha 
É possível alterar sua senha de acesso ao Portal. Para isso, acesse o link “al-

terar senha” presente no menu esquerdo.

 É necessário informar a senha atual de acesso ao portal e a nova senha de-

sejada duas vezes. Após isso, selecionar o botão “Salvar”.
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Ferramentas de Interação 
O portal EAD apresenta várias ferramentas para a interação entre alunos, 

professores e instituição. Estas ferramentas promovem um melhor relacio-

namento entre os usuários do portal, além de serem ótimas para esclareci-

mentos de dúvidas.

Foto do Aluno
É possível cadastrar uma foto como forma de 

melhor identificá-lo no portal. Para isso acesse o 

link “mudar foto” no menu esquerdo. 

Altere sua foto selecionando o botão “Select”. 

Uma caixa de diálogo será exibida para procurar 

a foto em seu computador. Selecione o botão 

“Abrir”. Os formatos de arquivos suportados são JPG, JPEG, GIF e BMP.

Cadastramento de Perfil
Para um melhor conhecimento entre os alu-

nos, professores, tutores e coordenadores, está 

disponível a ferramenta de cadastramento de 

perfis. O acesso é feito através do link “perfil” 

presente do menu esquerdo. 

As seguintes informações devem ser preenchi-

das para o cadastramento do perfil: uma breve descrição, um pouco sobre o 

seu currículo e uma seleção de alguns interesses. Após preenchê-las, selecio-

ne o botão “Salvar Informações”.

Aula 18 -  Portal Educacional – Sistemas de Protocolos, relatórios e Dados Cadastrais



Pesquisa de Perfis
Para pesquisar os perfis dos alunos no portal, se-

lecione a aba “Pesquisa” presente na interface 

de perfis.

O parâmetro nome na pesquisa é opcional. Para realizar sua pesquisa, se-

lecione o botão “Pesquisar” e será exibida uma lista contendo o nome dos 

alunos com perfis cadastrados. Para visualizá-los, posicione o mouse sobre o 

aluno desejado e clique. O perfil desejado será exibido.
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Contatos e Grupos
A ferramenta de contatos e grupos disponi-

biliza o cadastro de grupos contendo com as 

pessoas que você desejar. Com os grupos ca-

dastrados, é possível visualizar os perfis dos ca-

dastrados e também enviar um recado para o 

grupo que você escolher. O acesso à ferramen-

ta é feito através do link “contatos” presente 

no menu esquerdo.

Na primeira vez que a interface for acessada, um grupo denominado “Mi-

nha Telessala” será criado, contendo todos os alunos de sua telessala.

Cadastrando um novo grupo 
Para cadastrar um novo grupo, selecione o link “cadastrar novo”. Informe 

uma descrição para o grupo e acione o botão “Salvar”. O grupo será criado.

Adicionando contatos a um grupo
 Para adicionar contatos a um grupo, selecione o grupo em que deseja traba-

lhar através do ícone  . Informe o nome do usuário que se deseja pesquisar 

e acione o botão “procurar”. Uma lista com os resultados da pesquisa é 

exibida. Posicione o mouse sobre o nome do usuário e clique com o mouse. 

O contato será adicionado.



Uma lista com todos os seus contatos é exibida ao acessar a interface. É 

possível selecionar alguns deles e visualizar seu perfil.
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Recados 
A ferramenta de recados disponibiliza o envio 

de mensagens para os usuários do portal ou 

para um grupo previamente cadastrado. 

O acesso é feito através da interface “recados” 

presente no menu esquerdo ou no menu su-

perior. A interface exibe todos os recados que 

você recebeu. Dentro dela temos várias funcionalidades. Vamos explicar 

cada uma delas:

Enviar um recado 
 Para enviar um recado selecione a aba “Enviar Recado” presente na parte 

superior da interface. 

Três opções de envio de recados são exibidas:

Aula 19 - Portal Educacional – Recados, Fórum 
 e Chats 

Para enviar um recado selecione a aba “Enviar Recado” presente na parte 

superior da interface. 

Três opções de envio de recados são exibidas:



Para enviar um recado a um único usuário, escolha a primeira opção: “Pro-

curar um usuário e enviar”. Assim uma opção de pesquisa de usuários é 

exibida. Escolha o tipo de usuário (aluno, professor ou tutor), a telessala e 

informe o nome(ou parte dele) do usuário que se deseja enviar o recado. É 

exibida uma lista com os resultados da pesquisa. Posicione o mouse sobre a 

pessoa deseja e clique.

O modo para envio de recados é exibido. Basta digitar o recado e selecionar 

o botão “enviar recado”. O recado será enviado.

Responder um recado 
Para responder um recado, selecione o botão “responder” presente 

na sua lista de recados recebidos.

O modo para envio de recados é exibido. Siga os mesmos passos já descritos 

anteriormente.
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Recados respondidos/não respondidos 
Aqui é feito o controle dos recados já respondi-

dos ou não. A marcação “respondido” ou “não 

respondido” abaixo da foto do remetente indica 

esta situação.

Informações do remetente 
Para exibir as informações do remetente do 

seu recado, acione o botão “info” presente ao 

lado da foto de quem lhe enviou o recado. Uma 

nova janela é exibida contendo as informações 

da pessoa que lhe enviou o recado. Outro modo 

de visualizar as informações é permanecer com 

o mouse sobre a foto do remetente.

Visualização do perfil 
É possível visualizar o perfil de quem lhe enviou 

o recado sem precisar realizar uma pesquisa de 

perfis. Acione o botão “ver perfil” presente ao 

lado da foto de quem lhe enviou o recado. A 

interface de visualização de perfis será exibida.

Adicionar contato 
A ferramenta de contatos e grupos já descri-

ta anteriormente está disponível também na 

interface de recados. Selecione o botão “ad. 

contato” presente ao lado da foto de quem lhe 

enviou o recado. 

Uma nova janela é exibida, onde deve-se sele-

cionar em qual grupo o contato será adicionado. Acione o botão “Adicio-

nar”. Caso deseje cadastrar um novo grupo, selecione “criar novo grupo” e 

execute os passos descritos para a ferramenta de contatos e grupos.



Apagar recados 
Os recados recebidos podem ser remo-

vidos da sua caixa de entrada. Selecione 

um ou mais recados através da caixa de 

marcação (  ) e acione o link “Apagar 

recados selecionados”, localizado logo 

abaixo das abas presentes na interface.

Visualizar as mensagens é muito fácil: posicione o mouse sobre uma delas 

e clique.

Para adicionar uma resposta a uma tread, selecione o botão “Responder” 

presente no início e no fi m da listagem de respostas da desta.

Digite sua resposta no campo que é exibido e acione o botão “Salvar”. 

Alterando informações da pesquisa 
Existem alguns filtros para ajudar a encontrar as mensagens publicadas de 

forma mais rápida. O campo “Ver Treads da Disciplina” disponibiliza o aces-

so às treads das disciplinas que estão ocorrendo. Para ver as mensagens 
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mais antigas, altere o valor do campo “Mostrando dos Últimos”. A forma de 

ordenação pode ser modificada, e exibe as treads de acordo com a data de 

criação, última resposta adicionada ou as que não possuem resposta.

Adicionando uma nova tread 
Para adicionar uma nova tread, selecione o link “Adicionar Nova Tread”, 

presente na interface de fórum.

Selecione uma imagem para identificar sua mensagem. Preste atenção no 

campo disciplina. Este deve ser selecionado corretamente para que sua tread 

esteja no lugar correto. Caso sua mensagem não trate de alguma discipli-

na específica, escolha “Nenhuma/Outra/Geral” no campo correspondente. 

Deve-se adicionar também um título e a mensagem em si. Acione o botão 

“Salvar” para publicar sua tread.



Bate-Papo 
O ambiente de bate-papo é uma ferramenta in-

terativa de comunicação instantânea onde rapi-

damente mensagens podem ser trocadas entre 

os usuários do portal. O acesso é feito através 

do link “bate-papo” presente no menu esquerdo 

ou no menu superior. Uma nova janela é exibida, 

facilitando assim o acesso ao bate- papo sem in-

terferir na navegação no portal.’

Informe o seu nome de usuário e senha para acessar o ambiente e selecione 

o botão “Entrar”.

São exibidas as salas disponíveis para troca de 

mensagens instantâneas. Selecione uma para 

entrar no ambiente. A lista com as pessoas co-

nectadas no ambiente de bate-papo é exibida 

no espaço à direita. As mensagens enviadas 

pelos usuários (inclusive você) são exibidas na caixa superior. O texto a ser 

digitado encontra-se na caixa inferior. Para enviar uma mensagem, acione o 

botão “Send (Enviar)”.
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Bate-papo com vídeo através da webcam 
É possível ligar sua webcam para interagir com as pessoas do bate-papo. 

Acesse esta funcionalidade selecionando o ícone  (Turn my camera on). 

A imagem da sua webcam é exibida em uma nova janela.

Visualizando a imagem de outras pessoas 
Para visualizar a imagem de outras pessoas que estão conectadas no bate-

papo com uma webcam, selecione o ícone  ao lado do nome do usuá-

rio desejado. A imagem é exibida em uma nova janela.

Transferência de arquivos 
A transferência de arquivos é outra ferramenta disponível no bate-papo. 

Para enviar um anexo, selecione o ícone de anexo . Na janela que abrir, 

procure o arquivo em seu computador e acione o botão “Enviar”. Os tipos 

permitidos de arquivos são PNG, GIF e JPG.

Para realizar o download de um arquivo enviado por outra pessoa, basta 

clicar no link que descreve o arquivo.



Para sair do bate-papo, acione o ícone  . Uma janela de confirmação é 

exibida.

Mídia Center 
As aulas transmitidas também estão disponíveis 

no portal. A ambiente de acesso a mídias forne-

ce a ferramenta necessária para assistir as aulas. 

Para acessar a interface, selecione o link “mídia 

center” presente no menu esquerdo. Uma nova 

janela é exibida. Selecione a disciplina no campo 

“disciplina”. A lista de mídias disponíveis é exibida. Selecione um item da 

lista posicionando o mouse sobre sua descrição e clique. O vídeo começará 

automaticamente.
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As funcionalidades descritas a seguir merecem especial atenção. Elas envol-

vem o envio de atividades e a resolução de exercícios pelo portal, bem como 

a visualização de seus gabaritos. 

Resolução de Exercícios no Portal 
Os exercícios presentes nas apostilas devem ser 

respondidos através do portal. Somente desta 

maneira sua nota pode ser computada. Aces-

se a interface clicando no link “exercícios” pre-

sente no menu esquerdo. Selecione a disciplina 

e a lista de exercícios desejada. As listas ficam 

disponíveis somente por tempo determinado no 

portal. As datas são divulgadas pela sua coordenação.

Aula 20 - Envio de Atividades, Exercícios e    
 Gabaritos 

Após selecionar a lista de exercícios, escolha o número do exercício desejado.

O enunciado do exercício e as opções de resposta cadastradas são exibidas. 

Marque sua resposta selecionando o item  . 

A resposta estará cadastrada. Os exercícios já respondidos podem ser veri-

ficados na lista presente após o enunciado das perguntas. Você pode livre-

mente modificar suas respostas enquanto a lista de exercícios estiver dispo-

nível para resolução. Selecione um enunciado e sua resposta será carregada. 

Para alterá-la, selecione outra opção.



Envio de Atividades Supervisionadas 
As atividades supervisionadas devem ser envia-

das pelo portal. O acesso à interface é feito atra-

vés do link “postar atividade” presente no menu 

esquerdo. 

Selecione a disciplina que deseja enviar a ativida-

de supervisionada e acione o link “enviar arquivo 

de atividade para esta disciplina”. Da mesma forma que os exercícios, é 

possível enviar as atividades somente durante um período de tempo previa-

mente definido.

Acione o botão “Select” para procurar o arquivo em seu computador. Uma 

caixa para selecionar o arquivo será exibida.

Procure o arquivo armazenado em seu computador e selecione “Abrir”.
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Agora selecione os colegas de sua telessala que fazem parte do seu grupo na 

atividade marcando as caixas de seleção  e acione o botão “enviar ativi-

dade”. Não é possível cadastrá-la se não houverem membros selecionados. 

Note que o seu nome não consta na lista.

Excluindo Atividade Supervisionada 
Enviada 
Não é possível enviar mais de um arquivo para a mesma disciplina. Para ex-

cluir um arquivo enviado, acesse a interface e selecione a disciplina conforme 

anteriormente descrito. A data de cadastro e o responsável pelo cadastro 

são exibidos. Acione o link “excluir” para excluir a atividade. Não é possível 

excluir atividades cujo prazo de postagem já esteja encerrado.



Uma mensagem de confirmação é exibida. Ao selecionar “Sim, excluir para 

todos”, a atividade cadastrada é excluída para todos os membros de seu 

grupo.

Realizar o download das Atividades
 As atividades cadastradas pelo seu grupo podem ser baixadas. Acesse a 

interface e selecione a disciplina conforme anteriormente descrito. A data 

de cadastro e o responsável pelo cadastro são exibidos. Selecione o botão 

“Salvar” e uma caixa de diálogo será exibida para a escolha do local em que 

o arquivo será salvo no computador.

Gabaritos
Em “Gabaritos” é possível visualizar as suas 

respostas e as alternativas corretas das provas 

e dos exercícios, quando liberados pela coor-

denação. O acesso à interface é feito através 

do link “gabaritos” presente no menu es-

querdo.

Visualizar o gabaritos dos exercícios
O acesso é feito através da aba “Exercícios” presente na interface.

Selecione a disciplina que deseja visualizar os gabaritos para os exercícios e 

acione o botão “Pesquisar”. Uma lista com a sua resposta e as alternativas 

correta é exibida.
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Visualizar o gabarito das provas 
O acesso é feito através da aba “Provas” presente na interface.

Selecione a disciplina e a prova que deseja visualizar os gabaritos, e então 

acione o botão “Pesquisar”. Uma lista com o código da pergunta, a alterna-

tiva correta e a sua resposta é exibida.
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Atividades autoinstrutivas

01. Como base nas características do curso técnico em pesca, marque 
a alternativa ERRADA.
a) O curso técnico em pesca tem duração de dois anos, totalizando 2.400 

horas/aula.

b) O curso técnico em pesca será oferecido na modalidade Educação para 

Jovens e Adultos (PROEJA) e Educação a Distância (EaD).

c) O curso será realizado com a participação de professores conteudistas, 

professores conferencistas, professores web e tutores a distância.

d) O curso técnico em pesca é uma iniciativa inovadora do Ministério da 

Pesca e Aquicultura (MPA), Secretaria de Educação Profissional e Tecno-

lógica do Ministério da Educação (SETEC/MEC) e o Núcleo de Educação 

a Distância do Instituto Federal do Paraná (EAD/IFPR).

e) O curso técnico em pesca tem como objetivos a elevação do nível edu-

cativo, a qualificação técnica dos pescadores e o desenvolvimento e a 

sustentabilidade da atividade pesqueira no Brasil.

02. Com base nos dados do setor pesqueiro, marque a alternativa 
ERRADA.
a) Cerca de 3,5 milhões de brasileiros vivem do pescado e produz mais de 

um milhão de toneladas por ano.

b) O setor pesqueiro gera um PIB de R$ 5 bilhões, e ocupa 800 mil profis-

sionais entre pescadores e aquicultores. 

c) A falta de políticas públicas ao longo de décadas ocasionou um elevado 

número de pescadores com pouca escolaridade; 80% dos pescadores 

brasileiros são semi-analfabetos; 78% têm apenas a 4a série; 47% dos 

pescadores do Nordeste são analfabetos. d) Até 2006 existiam, na Rede 

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, apenas 114 

alunos em cursos de aquicultura e em cursos de pesca e eram oferecidos,  

em todo território nacional, apenas sete cursos de nível médio, sendo 

seis de aquicultura e um de pesca e seis cursos de nível superior.

d) Todas as alternativas estão incorretas.

03. Com base nas informações sobre a metodologia do EaD do 
Instituto Federal do Paraná (IFPR), marque a resposta ERRADA.
a) Existem atividades autoinstrutivas.

b) Existem atividades supervisionadas.

c) Não existem momentos presenciais.

d) Existe tutoria a distância.

e) Existe tutoria presencial.
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04. Com base no que aprendeu sobre as unidades didáticas do núcleo 
comum, marque a alternativa ERRADA.
a) Durante o curso, os alunos estudarão Português, Literatura, Inglês, Ar-

tes, Educação Física, Informática e Metodologia EaD.

b) Os alunos estudarão Biologia, Física, Química e Matemática.

c) Os alunos estudarão Geografia, História, Sociologia e Filosofia.

d) Os alunos não realizarão prática profissional.

e) No eixo tecnológico da pesca, os alunos estudarão o setor pesqueiro 

no Brasil e no mundo, a tecnologia, a investigação pesqueira, o meio 

ambiente, a socioeconomia, a legislação, a tecnologia do pescado e sua 

comercialização.

05. Com base no perfil do técnico em pesca, assinale a alternativa 
ERRADA.
a) O técnico em pesca está capacitado para administrar e gerenciar os re-

cursos pesqueiros visando sua exploração sustentável desde o ponto de 

vista econômico, social e ambiental.

b) O técnico em pesca está capacitado para analisar e avaliar os aspectos 

técnicos, econômicos e sociais da cadeia produtiva dos recursos pesquei-

ros.

c) O técnico em pesca possui sólidos conhecimentos nas áreas de gestão 

de recursos pesqueiros, beneficiamento e industrialização do pescado.

d) O técnico em pesca não pode executar atividades de extensão e gestão 

na cadeia produtiva.

e) O técnico em pesca está capacitado para aplicar a legislação e as normas 

ambientais, pesqueiras e sanitárias vigentes, além de outras inerentes à 

área.

06. Keegan (1996) aponta como características para a definição de 
EAD:
a)  A separação física entre professor e aluno durante quase todo o proces-

so educativo.

b)  A participação de uma organização educacional, contendo planejamen-

to, sistematização, plano, projeto e organização dirigida. 

c) O uso de várias tecnologias e mídias para a distribuição do conteúdo do 

curso.

d) A comunicação é de “mão dupla”, ou seja, permite que o aluno também 

possa iniciar um diálogo com o professor. 

e) Todas as alternativas estão corretas.

Atividades Autoinstrutivas



07. A rápida difusão da Educação a Distância é consequência:
a) do desenvolvimento tecnológico e da explosão informacional que o 

mundo viveu nos últimos anos;

b) da participação dos alunos em ambiente virtuais de aprendizagem; 

c) da separação física entre aluno e professor; 

d) da democratização do acesso à educação; 

e) do fomento de uma educação permanente e aperfeiçoamento profis-

sional. 

08. Relacione as gerações da EAD com a forma de tutoria utilizada: 
a) 1ª geração – 1880  ( ) Atendimento regular por um tutor, em de 

 terminado local e horário. 

b) 2ª geração – 1921 ( ) Atendimento Síncrono e Assíncrono, depen- 

 dendo de contatos eletrônicos. 

c) 3ª geração – 1970  ( ) Suporte e orientação ao aluno. Discussão em  

 grupo de estudo local e uso de laboratórios da  

 universidade nas férias. 

d) 4ª geração – 1980 ( ) atendimento esporádico, dependendo de  

 contatos telefônicos, quando possível. 

e) 5ª geração – 2000  ( ) Instrução por correspondência. 

Assinale a alternativa que contém sequência CORRETA: 
a) a,d,b,e,c 

b) b,c,e,a,d 

c) c,d,a,e.b 

d) a, b,c,d,e 

e) e,d,c,b,a

09. Relacione as gerações da EAD com a forma de interatividade 
utilizada:
a) 1ª geração – 1880  ( ) Guia de estudo impresso, orientação por cor- 

 respondência, transmissão por rádio e TV, Audio- 

 teipes gravados, conferências por telefone, kits  

 para experiências em casa e biblioteca local. 

b) 2ª geração – 1921  ( ) Comunicação síncrona e assíncrona com o tu- 

 tor, professor e colegas. 

c) 3ª geração – 1970  ( ) Aluno/material didático escrito. 

d) 4ª geração – 1980  ( ) Interação em tempo real ou não, com o pro- 

 fessor do curso e com os colegas de curso. 

e) 5ª geração – 2000  ( ) Pouca ou nenhuma interação professor/aluno.
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Assinale a alternativa que contém sequência CORRETA: 
a) a, b,c,d,e 

b) b,c,e,a,d 

c) c,d,a,e.b 

d) a,d,b,e,c 

e) d,c,a,b,e 

10. Das afirmações abaixo, qual não pode ser considerada uma 
vantagem da Educação a Distância: 
a) O aluno adquire condições, por opção de se tornar um agente ativo du-

rante sua vida acadêmica; 

b) O programa de ensino é realizado onde o aluno se encontra e não exige 

que ele se desloque até o local onde está situada a escola; 

c) O programa consegue alcançar uma grande e diversificada população;

d) O aluno consegue ter uma maior flexibilidade dos horários de estudo;

e) A separação física do professor e do aluno exclui o contato direto dos 

alunos com os profissionais. 

11. Das Normativas abaixo, assinale aquela que não se aplica a EAD:
a) Decreto nº. 5.622, de 19 de dezembro de 2005; 

b) Lei nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (LDB); 

c) Lei nº. 11.892, de 29 de dezembro de 2008; 

d) Decreto nº. 5.773, de 09 de maio de 2006; 

e) Decreto nº. 6.303, de 12 de dezembro de 2007. 

12. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira:
a) Comunicação Síncrona           (  ) Chat 

b) Comunicação Assíncrona        (  ) Telefone. 

                                                        (  ) Correspondência/Carta 

                                                         (  ) Fórum

                                                         (  ) E-mail 

                                                         (  ) Aulas gravadas

 Assinale a alternati va que contém sequência CORRETA: 
a) a, a, b, b, b, b 

b) b, a, a, b, b, a 

c) b, b, a, a, a, b 

d) a, a, a, b, b, b 

e) b, b, b, a, b, a 

Atividades Autoinstrutivas



13. Sobre o IFPR, assinale a alternativa INCORRETA: 
a) Era a antiga Escola Técnica da UFPR; 

b) Oferta desde 2005, cursos técnicos na modalidade a distância; 

c) Com a Lei no 11.892, de 29 de dezembro de 2008, assume a identidade 

de Instituto Federal do Paraná;

d) Oferta cursos de educação profissional apenas para o município de Curi-

tiba;

e) Participa desde 2008, do Programa escola Técnica Aberta do Brasil, o 

e-Tec Brasil. 

14. Dos itens abaixo, qual deles não faz parte dos critérios de avaliação 
dos alunos do Curso Técnico em Administração: 
a) A frequência nas teleaulas; 

b) A elaboração de material didático; 

c) A leitura dos materiais indicados; 

d) A resolução das atividades autoinstrutivas e supervisionadas; 

e) Avaliação final individual, escrita e sem consulta. 

15. No sistema de EAD, o tutor presencial tem um papel importante. 
Qual das alternativas abaixo, não corresponde ao papel do tutor no 
processo ensino aprendizagem: 
a) É o orientador da aprendizagem; 

b) É aquele que apóia a organização didático-pedagógica do estudo a dis-

tância; 

c) É aquele que promove a participação ativa do aluno, incentiva e orienta 

na elaboração do plano de estudos; 

d) É aquele que não acompanha a aprendizagem; do aluno; 

e) É aquele que disponibiliza informativos relevantes, calendários acadêmi-

cos e de reprises, cronogramas de avaliação.

16. São funções do tutor presencial:
 I –  Acompanhamento 

II –  Orientação da aprendizagem 

III –  Supervisão do processo de avaliação 

VI – Elaboração de materiais didáticos 

Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Estão corretas somente as alternativas I e II; 

b) Estão corretas as alternativas I, II e III; 

c) Estão corretas somente as alternativas I e IV;

d) Todas estão corretas; 

e) Nenhuma alternativa está correta. 
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17. Considerando as afirmações abaixo, assinale a alternativa que 
não corresponde ao perfil do aluno da Educação a Distância: 
a) Tem que ser criativo e crítico; 

b) Atuar como pesquisador; 

c) Tem que ser um repetidor dos ensinamentos do professor;

d) Tem que ser autônomos; 

e) Tem que interagir constantemente com o conhecimento, com os colegas 

e com os professores; 

18. De acordo com Garcia Areti o são características do aluno a 
distância, EXCETO:
a) Heterogêneos quanto à idade e qualificação; 

b) Estudam em casa, no local de trabalho e em outros lugares; 

c) A sua maioria trabalha; 

d) Realiza uma menor interação social; 

e) Habitualmente são crianças, adolescentes e jovens.
 
19. Segundo Lima (2008) o aluno a distância não deve: 
a) Ter iniciativa para buscar outros conhecimentos, além daqueles forneci-

dos pelos professores e tutores, 

b) Estabelecer interações amplas e constantes, com professores, tutores, 

coordenadores e colegas de turma.

c) Ser responsável em relação ao cumprimento das atividades propostas, no 

senti do de não perder os prazos estabelecidos, sob o risco de produzir a 

descontinuidade dos estudos e começar a perder o interesse pelo curso. 

d) Ser solitário e introspectivo com colegas, professores e tutores. 

e) Agir eticamente, de modo que nunca crie impedimentos ou constran-

gimentos para a equipe de gestores, professores, tutores e colegas de 

turma. 

20. Quanto aos estudos, o aluno não deve: 
a) Ficar com dúvidas; 

b) Expressar suas idéias de forma clara e ordenada; 

c) Organize seu material de estudo e seus arquivos; 

d) Ficar atento aos prazos para realizar as atividades; 

e) Dedique-se à leitura dos textos propostos; 

Atividades Autoinstrutivas



21. (Companhia de Processamento de Dados do Estado da Bahia, 
AOCP - Analista de Marketing - 2008) Assinale a alternativa correta: 
a) HD é equivalente a Hard Disk (disco rígido), unidade de armazenamento 

de dados (leitura e escrita). 

b) HD não é equivalente a Hard Disk, trata-se da memória RAM. 

c) Um conteúdo escrito em um HD nunca mais poderá ser apagado. 

d) HD trata-se de um dispositivo de controle de tensão elétrica do compu-

tador. 

e) HD é responsável pelo processamento gráfico de um computador. 

22. (TRE-RS, Consulplan - Técnico Judiciário - 2008) 
Assinale o significado correto da sigla CPU: 
a) Central de Processamento de Dados. 

b) Unidade Central de Processamento. 

c) Unidade de Processamento Central. 

d) Centro de Desenvolvimento de Dados. 

e) Unidade de Informação Tecnológica.

 23. (TRE-GO, Cespe - Técnico Judiciário - 2009) Com relação a conceitos 
de informática, assinale a opção correta. 
a) A memória ROM permite leitura e escrita de informações. 

b) As impressoras jato de tinta são classificadas como unidade de entrada. 

c) O pendrive é um tipo de memória de massa que permite que os dados 

sejam lidos, gravados e regravados. 

d) A memória RAM permite apenas leitura das informações. 

e) N.R.A. 

24. (TRE-RS, Consulplan - Analista Judiciário - 2008) Sobre arquitetura 
simplificada de um computador, assinale a sequência correta: 
a) Entrada, processamento e saída. 

b) Processamento, entrada e saída. 

c) Saída, processamento e entrada. 

d) Barramento, processamento e saída.

e) Entrada, periféricos e processamento.

25. (Companhia de Processamento de Dados do Estado da Bahia, 
AOCP - Analista de Marketing - 2008). Assinale a alternativa correta: 
a) HD é equivalente a Hard Disk (disco rígido), unidade de armazenamento 

de dados (leitura e escrita). 

b) HD não é equivalente a Hard Disk, trata-se da memória RAM.

c) Um conteúdo escrito em um HD nunca mais poderá ser apagado.

d) HD trata-se de um dispositivo de controle de tensão elétrica do compu-

tador.

e) HD é responsável pelo processamento gráfico de um computador. 
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26. (Ministério da fazenda, Esaf - Assistente Técnico-Administrativo - 
2009) Considere a seguinte configuração de um computador e assinale 
a opção correta. Pentium V 2GHz, 1GB de RAM e 40GB de disco rígido 
a) A capacidade total do disco rígido é 41GB. 

b) A capacidade dos dispositivos de entrada/saída é 40GB. 

c) A capacidade da memória somente de leitura é 41GB. 

d) A capacidade do sistema operacional é 1GB. 

e) A capacidade da memória principal é 1GB.

 
27. São partes integrantes do Sistema de Informática 
a) Pessoas, técnicas e patrimônio 

b) Pessoas, processos e recursos 

c) Pessoas, programas e equipamentos 

d) Hardware e Soft ware 

e) Help Desk e Service Desk 

28. A extensão padrão para documentos de texto salvos no formato 
Writer (aplicati vo do pacote BrOffice.org), é: 
a) .dot 

b) .doc 

c) .ods

d) .odt 

e) .osi 

29. Cada página WWW possui um endereço único, denominado 
a) Location 

b) IP 

c) URL 

d) http 

e) DNS 

 30. Os aplicativos do BrOffice 2.0 denominados Calc, Writer e Impress, 
respectivamente, podem ser correlacionados com os aplicativos do 
MS Office 2007: 
a) Power Point, Word e Excel. 

b) Excel, Word e Power Point. 

c) Excel, Word e Outlook. 

d) Word, Excel e Outlook.

e)  Word, Outlook e Excel. 

Atividades Autoinstrutivas



31. Podemos entende informática como sendo: 
a) Ciência que estuda o armazenamento, processamento e envio da infor-

mação 

b) Processo de transformar informações digitais em analógicas 

c) Envio de informações de um monitor para a memória e vice-versa 

d) Estudo de dados e informações processadas para tomada de informação 

e) Sistema eletrônico que transforma sinais digitais em informações 

32. (Companhia de Processamento de Dados do Estado da Bahia, 
AOCP - Analista de Marketing - 2008) Assinale a alternativa que 
melhor representa CPU. 
a) Unidade Central de Ultra-Hardware. 

b) Onde ligamos e desligamos o computador também chamado de gabine-

te do computador. 

c) Unidade Central de Processamento, também podendo ser chamada de 

UCP. 

d) Unidade Concentrada de Pós-Hardware. 

e) Gabinete do computador.

33. Qual o botão que permite criar um arquivo no formato PDF, e que, 
consequentemente, será aberto no Adobe Reader ou programa 
similar.

a)       b)      c)     d)     e) 

34. É o botão que permite enviar um arquivo de texto do Writer, por 
e-mail (como anexo), mesmo que este arquivo ainda não tenha sido 
salvo:

a)      b)    c)     d)     e)  

35. O “asterisco” exibido na “Barra de Status” de um documento do 
Writer indica:

a) a presença de hiperlinks inativos. 

b) documento protegido por senha.

c) alguns textos estão ocultos ou protegidos contra alterações. 

d) que as alterações feitas no documento ainda não foram salvas. 

e) documento está sendo atualizado.
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36. Para alternar um texto selecionado em letras “MAIÚSCULAS” ou 
“minúsculas”, devemos utilizar o seguinte recurso do menu 
“Formatar”: 
a) Alterar capitalização 

b) AutoFormatação 

c) Inverter 

d) Formatação padrão

e)  Estilos e formatação

37. A fórmula digitada em B5 retornará o resultado:

a) 0 

b) 1

c) 3 

d) 5 

e) 8

38. Digitar a fórmula acima e pressionar a “Enter” irá retornar o 
seguinte valor para a célula A1:

a) Erro 

b) 5 

c) 15 

d) Falso 

e) Verdadeiro

Atividades Autoinstrutivas



39. Observe, através da “linha de entrada” (Barra de Fórmulas) a 
fórmula digita na célula B1. Ao utilizar a “alça de preenchimento” 
conforme mostrado pelas “setas”, qual será o valor retornado na 
célula B3:

a) 0 

b) 11 

c) 12 

d) 30

e)  31

40. A fórmula digitada na célula “A4” irá retornar o resultado:

a) -2 

b) -8 

c) -12 

d) 10 

e) 8

41. Sobre as atividades supervisionadas, selecione a alternativa 
CORRETA:
a) É possível enviar mais de um arquivo para uma mesma disciplina. 

b) Ao excluir uma atividade, ela é removida somente para o aluno que acio-

nou o link “excluir”. 

c) Permite-se cadastrar a atividade supervisionada sem selecionar os mem-

bros da equipe. 

d) As atividades supervisionadas possuem um período de tempo definido 

para envio. 

e) Permite-se cadastrar a atividade supervisionada sem escolher um arquivo 

previamente salvo no computador.
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42. Para cadastrar uma atividade supervisionada, devemos: 
a) Selecionar a disciplina, o arquivo, o nome dos colegas da equipe e acio-

nar o botão “enviar atividade”. 

b) Selecionar a disciplina, selecionar um arquivo e acionar o botão “enviar 

atividade”.

c) Selecionar somente o arquivo armazenado no computador e os mem-

bros da equipe, pois é o professor que identifica à qual disciplina a ati-

vidade supervisionada pertence, e acionar o botão “enviar atividade”.

d) Selecionar a disciplina, o arquivo, os membros da equipe, o seu nome e 

acionar o botão “enviar atividade”.

e) Selecionar a disciplina, o arquivo, o seu nome somente e acionar o botão 

“enviar atividade”. 

43. Sobre a resolução de exercícios no portal, selecione a alternativa 
correta:
a) Se os exercícios forem respondidos na apostila, não é necessário respon-

dê-los no portal.

b) Enquanto a lista estiver disponível, é possível modificar suas respostas 

quantas vezes forem necessárias. 

c) Após responder uma pergunta, não é possível visualizar a alternativa 

escolhida. 

d) As listas de exercícios estão disponíveis permanentemente, podendo-se 

responder ou alterar as respostas a qualquer momento. 

e) A resposta correta do exercício é exibida logo após responder uma per-

gunta. 

44. Para modificar uma resposta de exercício enquanto a lista estiver 
disponível devemos: 
a) Selecionar o enunciado da questão na lista dos exercícios já respondidos. 

Carregada a pergunta, selecionar a resposta desejada. 

b) Não é possível modificar as respostas já cadastradas. 

c) Solicitar ao tutor que modifique as respostas. 

d) Selecionar o enunciado da questão na lista dos exercícios já respondidos. 

Carregada à pergunta, selecionar a resposta desejada e acionar o botão 

“salvar”. 

e) Solicitar ao professor que modifique as respostas. 

Atividades Autoinstrutivas



45. Considere a ferramenta de calendário presente na interface e 
julgue as afirmações: 
I –  Os eventos de todos os cursos disponíveis no portal EAD são exibidos.

II –  Quando um aluno cadastra um evento em seu calendário, todos os co-

legas da telessala podem vê-lo. 

III – Os dias marcados com fundo cinza no calendário contêm ao menos um 

evento cadastrado para eles.

Estão CORRETAS as alternativas: 
a) I somente. 

b) II somente. 

c) III somente. 

d) I e III somente. 

e) II e III somente. 

 46. Para o envio de mensagens direcionadas a uma única pessoa, sem 
que os outros visualizem, devemos utilizar a seguinte ferramenta: 
a) Fórum. 

b) Bate-papo. 

c) Recados. 

d) Envio de recados para um grupo. 

e) Perfil

 47. Sobre as interfaces de alteração de dados cadastrais e de alteração 
de senha, considere a alternativa correta: 
a) Elas permitem alterar dados como o CPF e RG de forma rápida.

b) Os dados de e-mail, endereço e telefones podem ser alterados da inter-

face “Dados cadastrais”. 

c) Não é necessário informar a senha atual para cadastrar uma nova senha. 

d) A senha não pode ser alterada. 

e) A mesma interface pode ser utilizada para alterar dados cadastrais jun-

tamente com a senha. 

48. Sobre a ferramenta de bate-papo, selecione a alternativa incorreta: 
a) É possível enviar arquivos (anexos) por esta ferramenta. 

b) Deve-se utilizar o mesmo nome de usuário e senha cadastrados no por-

tal.

c) É possível se conectar a uma webcam no bate-papo. 

d) É um espaço interativo onde todos os usuários do portal podem trocar 

mensagens entre si.

e) Os dados de perfil são exibidos para facilitar a comunicação de pessoas 

com os mesmo interesses. 
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49. A ferramenta “fórum” apresenta as seguintes características, 
EXCETO: 
a) Possibilita o envio de mensagens para uma única pessoa. 

b) É acessado por alunos, professores, tutores e coordenação. 

c) Possibilita grande interação entre usuários, com recursos para responder 

ou adicionar novas mensagens. 

d) É dividido em categorias, facilitando a busca de assuntos relacionados ao 

curso, ao portal, e ainda possui um canal de comunicação liberado para 

todos os assuntos. 

e) Para responder uma mensagem, basta selecionar o botão “Responder”, 

presente no início e no fi m da listagem de respostas de uma tread. 

50. Para visualizar as notas no portal, podemos utilizar as seguintes 
ferramentas: 
a) Relatórios de notas e link “notas” presente no menu esquerdo. 

b) Protocolos. 

c) Fórum. 

d) Recados. 

e) Bate-papo.

Atividades Autoinstrutivas
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