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APRESENTAÇÃO

Este PRODUTO EDUCACIONAL consiste em um espaço de aprendizagem colaborativa e discussão
sobre as possibilidades de atuação do pedagogo na Educação Não-formal. É composto por
conteúdos, fóruns, glossário, chats, portfólios reflexivos, palestras online e toda uma gama
de práticas virtuais que possibilita ao participante uma experiência inovadora em meio a
uma Educação sem Fronteiras

Ele surge como resultado do Mestrado Profissional em Ensino, vinculado ao Programa de Pós-
Graduação Criatividade e Inovação em Metodologias de Ensino Superior / PPGCIMES, da
Universidade Federal do Pará (UFPA). Tem como idealizador o discente Marcelo Wilson Ferreira

Pacheco, Pedagogo, Especialista em Planejamento, Implementação e Gestão da EAD; e como
orientadora a Profª. Drª. Marianne Kogut Eliasquevici.

O Espaço Virtual de Discussão pode ser acessado por meio do endereço:
http://www.aedmoodle.ufpa.br/course/view.php?id=4067

A seguir, algumas imagens que reproduzem o ambiente virtual de aprendizagem:

TELA INICIAL

O tema Boost do Moodle, em formato de grade,

permite uma visualização geral de todos os
componentes da plataforma.

ESPAÇO DA DISCIPLINA

Seção exclusiva da disciplina “Pedagogia em
Organizações Sociais”, contendo orientações
do professor, documentos e materiais específicos
do curso de Pedagogia.

MUITOS CLIQUES

O Mural de fotos é um espaço destinado à
participação dos usuários da plataforma, por
meio da postagem de fotos das aulas ou de
quaisquer outras atividades relacionadas ao
assunto discutido.

MÃO NA MASSA

Área composta por Glossário Colaborativo,
Videoteca e Biblioteca Virtual. Tudo produzido,
alimentado e organizado pelos próprios
participantes.

AUTO AVALIAÇÃO

O Portfólio de Aprendizagem é o instrumento de
autoavaliação adotado na plataforma, pelos
alunos da disciplina “Pedagogia em
Organizações Sociais”.

PEDAGOGIA EMPRESARIAL

Seção que trata da Educação Corporativa
como uma das áreas de atuação do
pedagogo. É composta por videoaula, podcast

de entrevista, materiais de consulta, estante
virtual com indicações de livros e enquete sobre
o assunto

http://www.aedmoodle.ufpa.br/course/view.php?id=4067

