
Edital de Seleção de Cursos de Extensão MOOCs 
O que preciso saber?



Massive

Online

Open

Courses

Do que se trata?

Cursos abertos, realizados por meio de 

ambientes virtuais de aprendizagem, de 

forma totalmente online e independente 

p e l o  p a r t i c i p a n t e ,  p o s s i b i l i t a n d o  a 

disseminação do conhecimento de forma 

acessível e ampla.



Que setores são responsáveis pela implementação dos 
cursos MOOCs?

★ O projeto de cursos MOOCs está sendo elaborado desde abril 

de 2021 por servidores da Pró-Reitoria de Extensão (PROEX), 

em parceria com a Secretaria de Relações Internacionais (SRI) 

e a Superintendência de Educação a Distância (SEAD).



Quais são os objetivos dos Cursos MOOCs? 

★ Potencializar a relação da Ufes com a sociedade brasileira e com 
estrangeiros que têm interesse em tópicos cobertos pelos cursos.

★ Atender a demandas sociais reprimidas e possibil itar a 
manutenção e ampliação da oferta de cursos de extensão da 
universidade. 

★ Oferecer gratuitamente formações de curta duração que 
integrem a Universidade e a comunidade externa.



Como os cursos acontecem?

★ Os ambientes virtuais de aprendizagem (AVA) são configurados 

para comportar cursos livres, de curta duração, abertos à auto 

inscrição na plataforma, com prazo para finalização e sem 

mediação pedagógica síncrona (tutoria). 



★ Há oferta ampliada de formação, sem restrições geográficas. 

★ Um determinado curso fica disponível enquanto houver 

atualidade sobre o tema e procura pela comunidade, sendo 

revisado com periodicidade regular para possíveis ajustes 

quanto à atualização tecnológica e a necessidade de 

renovação de conteúdo ou dos processos de avaliação. 

Como os cursos acontecem?



★ A plataforma que abrigará os cursos recebeu um nome bem 

capixaba: MOOCQUECA!  

Plataforma de Cursos de Extensão



Como realizar o curso? 

★ É de responsabilidade do cursista finalizar a formação no 

tempo máximo determinado no ambiente educacional.

★ Caso o tempo finalize, o cursista será desmatriculado 

automaticamente, perderá sua pontuação, mas poderá se 

inscrever novamente, se assim o desejar. 



Tem certificação?

★ A certificação acontece a partir do momento em que o 

cursista finaliza todas as avaliações da formação e atinge a 

pontuação necessária.



Quem ofertará os cursos MOOCs?
De que modo?

★ Podem propor cursos no formato MOOCs servidores efetivos 

docente ou técnico-administrativo da UFES.

★ O interessado deve apresentar Proposta de Curso MOOC em 

conformidade com o Edital Proex 01/2022.



É importante saber que…

★ A DSP/PROEX disponibilizará, dentro dos limites orçamentários, 

aos proponentes (servidores efetivos docentes ou técnico-

administrativos) dos cursos selecionados, bolsa no valor de R$ 

1.300,00 para cada 15h de curso (poderão ser de 15h, 30h ou 

60h), na entrega do produto final (curso de extensão pronto 

para ser disponibilizado na plataforma) aprovado pela PROEX, 

SEAD e SRI, conforme regras do Edital.



★ A SEAD fará, junto com o proponente, as adequações ao 

formato de curso MOOC, a produção de mídia, montagem de 

sala virtual, o acompanhamento e a orientação pedagógica 

ao longo do período vigente dos projetos.

É importante saber que…



Compromissos do proponente do curso:

★ Participar das etapas de produção do curso conforme 

apresentado e prestar todas as informações solicitadas pela 

SEAD, necessárias ao desenvolvimento do curso MOOC.

★ Estar ciente que o curso será reavaliado anualmente quanto à 

sua permanência na plataforma virtual de aprendizagem. 



★ Caso seja avaliada a continuidade do curso, o proponente 

deverá atender as atualizações solicitadas pela PROEX, SEAD 

e/ou SRI. Para esta atualização não será feito pagamento de 

bolsas.

★ Estar disponível para realizar ajustes na proposta durante 

todo o período de oferta do curso MOOC.

Compromissos do proponente do curso



★ Concordar e assinar os termos de autorização de uso de sua 

imagem e voz e solicitar assinatura do mesmo termo das 

pessoas que, porventura, participarem dos materiais produzidos 

para o Curso em vídeos, podcasts entre outros materiais.

★ Concordar e assinar o termo de autorização de reprodução dos 

materiais didáticos desenvolvidos em modo Creative Commons.

Compromissos do proponente do curso



Ficou com vontade de participar? 
Acompanhe as datas no cronograma e participe!
Estamos esperando sua proposta de curso Mooc!

Divulgação do Edital 21 de fevereiro de 2022

Inscrições 07 a 25 de março de 2022

Homologação das inscrições até o dia 31 de março de 2022

Avaliação das propostas de 01 a 19 de abril de 2022

Resultado Parcial da avaliação das 
propostas

20 de abril de 2022

Período para interposição de recursos 25 a 27 de abril de 2022

Resultado do Recurso 29 de abril de 2022

Homologação do resultado final 02 de maio de 2022

Encaminhamento da documentação do 
proponente

a partir de 03 de maio de 2022

Período de produção de cursos a partir de 03 de maio de 2022



Confira mais detalhes do edital em:
https://proex.ufes.br/editais-0

https://proex.ufes.br/editais-0

