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RESUMO 

 

Este artigo apresenta um estudo sobre a capacitação de professores especialistas para a 

modalidade a distância, do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) por meio do seu Centro de 

Educação a Distância (CEAD). A Educação a Distância (EaD) ainda apresenta-se como um 

desafio e/ou até desconfiança para muitos docentes e instituições de ensino. A formação dos 

professores para esta modalidade apresenta-se como um dos requisitos básicos para alcançar a 

qualidade desejada a um curso oferecido na modalidade a distância. Apresenta-se neste artigo 

desde a concepção do planejamento do curso de Capacitação de Professores Especialistas, das 

disciplinas ofertadas e suas ementas, da execução do curso, dos resultados obtidos e da análise 

dos resultados após a oferta da primeira turma. 

 

Palavras-chave: Planejamento, Capacitação de Professores Especialistas e Material 

Instrucional 
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1. INTRODUÇÃO 

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), na época com o nome de Centro de 

Educação Federal e Tecnológico do Espírito Santo (CEFETES) implantou seu Centro de 

Educação a Distância (CEAD) em 2006, com o curso de Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas na modalidade à distância. 

A equipe multidisciplinar do curso é composta por um coordenador de curso, 

coordenador de tutoria, designer instrucional e pedagogo. Para cada curso têm-se os professores 

conteudistas, professores especialistas, tutores a distância e tutores presenciais. No Ifes, o 

professor especialista e conteudista normalmente são representados pelo mesmo docente. A 

seguir apresenta-se uma breve descrição de cada elemento da equipe multidisciplinar: 

 

Professor Conteudista - Esse professor é responsável pela elaboração do material instrucional da 

disciplina. 

Professor Especialista - Esse professor planeja e gerencia todo o processo de desenvolvimento 

da aprendizagem na disciplina de sua responsabilidade. Também é responsável pelo 

acompanhamento dos tutores a distância e presenciais. 

Tutor a Distância - O tutor a distância fará orientação e acompanhamento das atividades dos 

estudantes on-line através do ambiente colaborativo de aprendizagem, tirando dúvidas e 

corrigindo tarefas. 

Tutor Presencial – Suas funções variam de acordo com o projeto pedagógico do curso. Ele é o 

responsável pelo acompanhamento presencial dos alunos. 

Pedagogo – responsável por acompanhar e promover interlocuções entre a equipe do curso. 

Coordenador do Curso - Responsável pelo gerenciamento do curso. 

Coordenador de Tutoria - Tem a função de apoiar a coordenação de curso com relação à 

comunicação e interação com os tutores presenciais e a distância. 

Designer Instrucional - Tem a função de garantir que o material didático tenha uma interface de 

comunicação adequada ao projeto pedagógico do curso. 

Com a experiência do primeiro curso, percebeu-se a necessidade de preparar nossos 

professores ao trabalho em parceria com o Designer Instrucional. Segundo Andrea Filatro, o 

termo Designer Instrucional significa: 

Compreender de que forma as tecnologias de informação e comunicação 
contribuem para o aperfeiçoamento do processo de ensino-aprendizagem 
representa uma oportunidade de redescobrir a natureza ímpar, insubstituível 
a altamente criativa da educação no processo de desenvolvimento humano e 
social. Este é o campo de pesquisa do design instrucional, entendido como o 
planejamento, o desenvolvimento e a utilização sistemática de métodos, 
técnicas e atividades de ensino para projetos educacionais apoiados por 
tecnologias (FILATRO, 2004, p.32). 
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Verificou-se que alguns professores tinham dificuldade de planejar uma disciplina à 

distância, da linguagem que deveria ser utilizada no material impresso, do tipo de atividades a 

serem desenvolvidas no ambiente virtual de aprendizagem (AVA). E ainda, como problema, a 

maioria dos professores desconheciam o papel do designer instrucional, alguns o enxergam 

como o “invasor” da sala de aula, que exige prazos, detalhamento de atividades, revisões de 

texto, uso de animações, vídeos, tutoriais, ilustrações, fotografias etc. 

Há falta de conhecimento dos professores, acaba sobrecarregando o designer 

instrucional e dificulta a criação de materiais instrucionais que favoreçam a aprendizagem do 

aluno a distância. 

Não existia uma capacitação realizada pelo Ifes para atender aos professores 

especialistas. O curso é financiado pelo Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) e o MEC 

era o responsável pela capacitação, que apesar de ser um curso de boa qualidade não adotava 

uma metodologia de EaD que se aproximasse da metodologia de EaD utilizada pelo Instituto. 

Para o CEAD é muito importante a criação de um curso que atenda as especificidades de nosso 

planejamento e materiais instrucionais produzidos. 

Em parceria com a UAB, o Ifes criou a sua capacitação de professores especialistas, 

com duração de 3 (dois) meses. Os professores que realizaram a capacitação são de áreas 

diferentes, com titulação da graduação até pós-doutorado. Ofertou-se 50 vagas. 

O CEAD possui a infraestrutura e ambiente virtual de aprendizagem (AVA) disponível 

para o curso. Nossos professores (público-alvo do curso) residem em municípios do Espírito 

Santo com distâncias variadas, este fato reforça a vantagem do curso ser ofertado na modalidade 

à distância. 

Vários são os desafios para a implantação de um curso a distância, o mesmo envolve 

quebra de paradigmas, trabalho em equipe, habilidade na construção de materiais instrucionais, 

habilidade para a gerência de projetos, dentre outros. 

 

2. OBJETIVOS 
Preparar os aprendizes para atuar no planejamento de materiais instrucionais, gestão e 

execução de cursos na modalidade a distância. 

 

2.1 MAPEAMENTO DOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS E SEUS PRÉ-REQUISITOS 
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As Figuras 1, 2 e 3 apresentam os objetivos específicos e seus pré-

requisitos.

 

Figura 1. Objetivos e pré-requisitos 

 

Figura 2. Objetivos e pré-requisitos 

 

 

Figura 3. Objetivos e pré-requisitos 

Planejar e elaborar materiais 
instrucionais 

Isso exige conhecer e 

utilizar um mapa de 

atividades 

 

Isso exige redigir 

objetivos 

 

Isso exige conhecer sobre 

estratégias de ensino 

 

Conhecer as principais 
tecnologias que podem ser 

utilizadas na EaD 

Isso exige saber a 

definição das 

tecnologias utilizadas 

 

Isso exige saber  como 

e quando utilizar as 

principais tecnologias 

 

Isso exige saber a planejar 

o uso das principais 

tecnologias 

 

Conhecer os fundamentos da 
EaD 

Isso exige saber a 

definição de EaD 

 

Isso exige saber  como 

estimular a autonomia 

do aluno 

 

Isso exige saber as 

principais metodologias 

adotadas no Brasil para 

EaD 
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Figura 4. Objetivos e pré-requisitos 

 

O Quadro I apresenta o tipo de classificação para atender aos objetivos demonstrados 

anteriormente. 

 

Objetivo Geral 
Objetivos 

Específicos 
Pré-requisitos Classificação 

Os professores que irão 

atuar nos cursos na 

modalidade a distância, 

desde o nível técnico até 

a pós-graduação. De 

acordo com a disciplina a 

ser ministrada, este curso 

deverá oferecer desde o 

planejamento inicial, 

conhecimento e uso de 

tecnologias, linguagem 

utilizada na EaD – 

Educação a Distância e 

preparação dos materiais 

instrucionais. Todo o 

material do curso será 

disponibilizado por um 

Conhecer os 

fundamentos da EaD. 

 

Definir  EaD. 

 

Estimular a 

autonomia do aluno. 

 

Conhecer as 

principais 

metodologias 

adotadas no Brasil 

para EaD. 

 

 

 

Conhecimento 

conceitual. 

Conhecimento 

conceitual e 

Atitude. 

 

 

Conhecimento 

conceitual. 

 

Conhecer as 

principais 

tecnologias que 

podem ser utilizadas 

Definir as principais 

tecnologias utilizadas 

na EaD. 

 

Conhecimento 

conceitual. 

 

 

Reconhecer as características 
de um material instrucional e 

como redigí-lo 

Isso exige saber as 

características de um 

material instrucional 

 

Isso exige saber  a 

linguagem utilizada no 

material instrucional 

 

Isso exige saber planejar o 

material instrucional 
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ambiente virtual de 

aprendizagem. Ao final 

do curso o aprendiz 

deverá ter 30% de sua 

disciplina preparada. 

 

na EaD. 

 

Utilizar e planejar o 

uso das principais 

tecnologias. 

 

Planejar o uso das 

principais 

tecnologias. 

 

 

Conhecimento 

para a solução de 

problemas. 

 

Conhecimento 

para a solução de 

problemas. 

 

 

Planejar e elaborar 

materiais 

instrucionais. 

Saber criar e 

organizar um mapa 

de atividades. 

 

Conhecer o 

cronograma de 

planejamento de 

produção de 

material. 

 

 

Conhecimento 

para a solução de 

problemas. 

 

Procedimentos 

 Reconhecer as 

características de um 

material instrucional 

e como redigí-lo. 

Conhecer as 

características de um 

material instrucional. 

 

Saber a linguagem 

utilizada no material 

instrucional. 

 

Saber planejar o 

material instrucional. 

Conhecimento 

conceitual. 

 

 

Habilidades 

interpessoais e 

Procedimentos. 

 

Procedimentos 

QUADRO I. Objetivo, objetivo geral, pré-requisito e classificações 
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3. IMPLICAÇÕES PARA A CRIAÇÃO DO CURSO 
O curso foi criado, considerando as seguintes implicações: 

• Público muito heterogêneo. Foi preciso pensar em ritmos diferenciados, formas de 

abordagens e flexibilidade para cada um seguir de acordo com o seu ritmo. 

• A instrução deve oferecer condições para um professor iniciar seu planejamento de um 

curso a distância. 

• Os alunos devem saber onde buscar novos conhecimentos de acordo com sua área de 

atuação. 

• Foi considerado o fator tempo, pois os professores normalmente estão envolvidos em 

outras atividades, desse modo, a instrução precisará demandar pouca dedicação diária 

de tempo por parte dos professores. 

• É importante que a metodologia adotada proporcione atividades relacionadas às 

disciplinas de cada professor. 

Todos os alunos foram professores especialistas convidados para atuar na produção e 

gestão das disciplinas ofertadas na modalidade à distância, na maioria da rede federal de ensino, 

que atuam desde o ensino médio até pós-graduações nas mais diferentes áreas de conhecimento. 

A idade varia de adultos jovens a idosos. 

Todos os alunos possuíam boa saúde, percepção sensorial e não temos no grupo 

portador de deficiência física. Todos se expressam bem e alguns dominam a língua inglesa. 

Com relação ao uso do computador e conhecimentos sobre questões pedagógicas que 

favorecem a aprendizagem, o grupo é muito heterogêneo. Alguns sabiam o mínimo sobre uso 

do computador, como envio de e-mail e pesquisa na Internet. Enquanto outros tinham domínio 

sobre as Tecnologias de Comunicação e Informação (TICs).  

Muitos professores (nosso público-alvo) gostam de estudar sozinhos, outros preferem 

reunir-se em grupos. 

Quanto ao relacionamento dos aprendizes, alguns já se conhecem, trabalham juntos há 

anos e outros não se conhecem, apesar de fazer parte da mesma instituição. A origem 

socioeconômica varia muito devido ao plano de carreira da instituição.  

Todos os aprendizes possuem acesso a telefone, computador e correio. 

Com relação às implicações sobre a criação do curso, pode-se citar: 

• A Linguagem deve ser direcionada para adultos. 

• Os textos-base utilizados no curso devem ser em Português.  

• É preciso oportunizar formas diferenciadas de apresentação de 

conteúdo. 
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• A linguagem deve ser objetiva e clara para todos, de forma a atender o 

público com formação em diferentes áreas de conhecimento. 

• Será necessário um treinamento prévio sobre o ambiente virtual de 

aprendizagem (AVA). 

• Deve-se oferecer flexibilidade de horário. 

• Como é um projeto para formação de professores, o mesmo deverá 

servir como modelo em diversos aspectos: conteúdo, tutoria, diversificação de tarefas, 

formas de avaliação e recursos utilizados. 

 

4. DESENVOLVIMENTO 
A solução proposta consiste em um curso a distância sobre EaD e planejamento de 

material instrucional. Utilizou-se das seguintes mídias: 

• Ambiente Virtual de Aprendizagem – Moodle 

• Material Impresso – alguns professores preferem ler no papel. 

• Mídias (animações, vídeos e tutoriais) - para facilitar a aprendizagem de determinados 

conteúdos. 

O agrupamento dos aprendizes foi realizado por meio de grupos, a turma possuía 50 

alunos, cada tutor ficou responsável por 25 alunos.  As estratégias didáticas são apresentadas no 

Quadro II. 

 

Estratégia Didática Objetivos 

Impresso 
Facilitar a leitura para o aprendiz que sente dificuldade 

em ler no próprio computador. 

AudioVisuais 

Apresentar de uma forma agradável parte dos 

conteúdos apresentados e mostrar um dos recursos que 

poderão ser utilizados pelo aprendiz em suas 

disciplinas na modalidade a distância. 

Computadores 
Usar um ambiente virtual de aprendizagem e no 

desenvolvimento de atividades. 

Educação à Distância (EAD) 

 

Permitir várias formas de mediação, particularmente 

pessoas, impressos, vídeos, áudios, telecomunicações, 

computadores e redes. 
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Combinações 

 

Permitir compor inúmeras estratégias didáticas. Um 

vídeo, por exemplo, pode servir de introdução à uma 

discussão em grupo orientada por um professor, que 

posteriormente indica aos alunos a leitura de um 

capítulo do livro-texto. 

Seleção de mídias 

 

Facilitar a aprendizagem através de textos, vídeos, 

professores ou por quaisquer outros meios desde que 

estejam motivadas e desde que a instrução seja bem 

estruturada. 

 

QUADRO II. Estratégicas Didáticas 

 

As disciplinas foram organizadas da seguinte forma (Quadro III): 

 

DISCIPLINAS EMENTA CH 

Fundamentos da 

Educação a 

Distância 

Definições Gerais. Histórico da EaD. Educação 

Presencial versus a Distância. Legislações 

relacionadas à EaD. Equipe Multidisciplinar. 

Metodologia de EaD do Ifes. 

20h 

Tecnologias da 

Informação e 

Comunicação 

(TICs) 

Definições gerais. Comunicação síncrona e 

assíncrona. Principais TIC. Importância das TIC na 

EaD. 
20h 

Ambiente Virtual de 

Aprendizagem 

Definição de ambiente virtual de aprendizagem. 

Recursos disponíveis: lições, tarefas, questionários, 

fóruns, chat, wiki e glossário. Utilização e Edição 

Moodle. AVA e a metodologia do Ifes 

60h 

Planejamento e 

Elaboração de 

materiais 

instrucionais para a 

Modalidade a 

Distância 

Definições gerais. Tipos de materiais instrucionais. 

Objetivos da aprendizagem. Importância do feedback 

(retroalimentação). Linguagem utilizada nos 

materiais instrucionais. Elaboração de Mapa de 

Atividades. Iconográfica. Indicadores de qualidade 

na elaboração de materiais instrucionais. 

50h 
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Mídias para EaD 

Definição sobre as principais mídias: vídeos, 

tutoriais, animação e imagens. O uso das mídias na 

EaD. Planejando o uso de mídias. 

30h 

TOTAL DA 

CARGA 

HORÁRIA 

 

180h 

 

QUADRO III. Organização das Disciplinas 

 

A seguir apresenta-se um resumo dos resultados obtidos em cada disciplina ofertada. O 

questionário aplicado foi o Constructivist On-Line Learning Environment Survey (COLLES) é 

um questionário de 24 perguntas criado com a intenção de avaliar a qualidade de Ambientes 

Virtuais de Ensino e Aprendizagem que leva em consideração os seguintes aspectos: 

• Relevância: Quão relevante é o aprendizado on-line nas práticas profissionais do 

estudante? 

• Reflexão: O aprendizado on-line estimula o pensamento crítico-reflexivo dos 

estudantes? 

• Interatividade: O que leva os estudantes a se engajarem em um rico diálogo educativo? 

• Suporte do Tutor: Quão bem os tutores auxiliam os estudantes a participarem do 

aprendizado on-line? 

• Suporte Social: Os demais estudantes são fontes de estímulo e motivação? 

• Interpretação: Os estudantes e os tutores se compreendem nas comunicações realizadas 

entre si? 

A Figura 5 apresenta o resultado da disciplina de Ambientes Virtuais de Aprendizagem 

(AVA) – Moodle. Observa-se fraquezas nas questões de interatividade e apoio dos colegas. 

Estas fraquezas são frutos dos tipos de atividades propostas, que caracterizam-se mais pela 

aprendizagem individual do que colaborativa. Esta é uma disciplina que tem como objetivo a 

habilidade no uso da ferramenta Moodle. 
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Figura 5. Resultado da disciplina de Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 

 

No questionário existe um campo para inserir um comentário sobre a disciplina. Segue 

comentários de 3 (três) participantes que merecem atenção: 

 

Peço que analisem a quantidade e o grau de complexidade das atividades a 
serem desenvolvida nas primeiras semanas do curso. Qdo um aluno encontra 
muita dificuldade no início, desanima e fica com uma imagem errada da 
EAD por não dominar a ferramenta de estudo. Sugiro ir devagar no início, 
valorizar bastante cada progresso do aluno e ir aumentando o grau de 
dificuldade aos poucos. 
 
Apenas dizer que esse curso, Capacitação para Professores Especialistas, 
realmente difícil, nos foi oferecido. Aceitei como desafio, porém espero 
superar as dificuldades iniciais e seguir em frente. 
 
O curso misturou pessoas com larga e nenhuma experiência com EaD, sendo 
assim banal para uns complexo para outros. 

 

A Figura 6 apresenta o resultado da disciplina Fundamentos de EaD. Observa-se 

novamente fraquezas nas questões de interatividade e apoio dos colegas. Estas fraquezas 

também são frutos dos tipos de atividades propostas, que caracterizam-se mais pela 

aprendizagem individual do que colaborativa. Este é um ponto que deve ser melhorado, pois 

uma das diretrizes básicas da EaD é o uso de ferramentas colaborativas que permitam a 

construção do aprendizagem com o apoio dos professores e colegas da turma. 
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Figura 6. Resultado da disciplina Fundamentos de EaD 

Nesta disciplina os alunos já apresentavam sinais de problemas para a disciplina que 

uma disciplina a distância exige. Vários alunos comentaram sobre a questão do tempo para 

realizar as atividades propostas. 

A Figura 7 apresenta o resultado da disciplina Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TICs). Nesta disciplina também existem fraquezas nas questões de interatividade 

e apoio dos colegas. O objetivo desta disciplina é apresentar as ferramentas síncronas (tempo 

real) e assíncronas para comunicação. 

 

Figura 7. Resultado da disciplina Tecnologia da Informação e Comunicação (TICs) 
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Esta disciplina possui um número de atividades pequenas comparada às outras 

disciplinas. Alguns comentários refletem a necessidade de um maior número de atividades e 

aprofundamento dos conteúdos: 

Gostei de participar deste curso. Sinto necessidade de aprofundar conteúdos 
utilizados nesta disciplina. Vou continuar estudando apesar de não ter mais 
atividade. 
 
Estou tendo algumas dificuldades com as atividades porque é tudo muito 
diferente de tudo que já ví. Mas estou gostando! 

 

A Figura 8 apresenta o resultado da disciplina Planejamento em EaD. Nesta disciplina 

também existem fraquezas nas questões de interatividade e apoio dos colegas. O objetivo desta 

disciplina é planejar e criar parte de seu material. Uma proposta de melhoria é incluir mais 

atividades envolvendo a análise dos materiais produzidos pelos colegas da turma e oferecer o 

uso de WebConferência com a turma. 

 

 

Figura 8. Resultado da disciplina Planejamento em EaD 

Nesta disciplina tivemos vários comentários positivos. Percebemos que o fato desta 

disciplina ser o “coração” da capacitação para a criação dos materiais, a motivação se deu de 

forma efetiva. A tutoria também foi destacada pela turma, na EaD, o papel do tutor é muito 

importante para garantir a continuidade e a aprendizagem do aluno. 

 

Em relação ao apoio dos tutores, minhas respostas referem-se ao tutor desta 
última disciplina, planejamento EaD, que frequentemente esteve presente. 
Quanto aos outros, houve dúvidas sem respostas e comentários que me 
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pareceram generalizados. Quanto à disciplina Planejamento EaD: excelente 
relação teoria X prática. Aprendi fazendo. E aprendi muito. estou pronta 
para preparar uma disciplina da minha área de atuação sem dificuldades. 
Mas penso que o mapa, bem como as atividades e o material impresso, 
poderiam ser planejados para no máximo quatro semanas, como material 
demonstrativo, a não ser que o aluno fosse realmente aplicar seu 
planejamento em algum curso, o que não era o meu caso. 
 
Achei muito bom, principalmente as respostas dos Tutores sempre ágeis e 
competentes, como deve ser a EaD. 
 
Eu adorei a disciplina. Aprendi a fazer atividades importantes da função de 
professor especialista. Senti dificuldade em montar o mapa de atividades, 
porque nunca o fiz e nunca trabalhei com ensino técnico ou superior, então 
fiquei com dúvida na hora de escolher uma disciplina para montar o mapa. 
Mas agora me sinto mais segura para realizar uma tarefa como essa. Muito 
obrigada à todos!!! 
 
Entendo que na interação com os colegas, fiquei bem aquém do que costumo 
ser,porém, com os tutores foi diferente; recebi muita atenção através de 
feedback em tarefas e esclarecimento de dúvidas. Tive dificuldades para 
postar atividades quando mudava de sala, na verdade, perturbei muito a 
tutora a quem agradeço muito. Enfim o curso acrescenta muitos 
conhecimentos em EAD, em meu currículo, apesar das dificuldades 
elencadas. Espero ter oportunidade de participar de outros como esse para 
crescer um pouco mais. 

 

A Figura 9 apresenta o resultado da disciplina Mídias para EaD. Nesta disciplina 

também existem fraquezas nas questões de interatividade e apoio dos colegas. O objetivo desta 

disciplina é apontar caminhos para uso de mídias, seja por fontes externas ou para solicitação de 

criação das mesmas. 

 

 

Figura 9. Resultado da disciplina Mídias para EaD 
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Alguns comentários sobre esta disciplina: 

Nesta última disciplina - Mídias - achei que as orientações sobre a realização 
das tarefas não estavam claras. 
 
Infelizmente, eu tive problemas com a conexão da internet e não consegui 
concluir o curso a contento. Mas percebi que as informações repassadas 
foram muito importantes. Parabéns ao professor e tutor a distância pelo 
trabalho. 
 
Gostei muito do curso. Aprendi, muito com a ajuda precisa dos tutores. Foi 
significativa para meu crescimento profissional. 

 

Dos 50 inscritos, apenas 16 professores alcançaram o conceito para aprovação no curso 

e 2 (dois) não conseguiram, o restante desistiu por diversos motivos: falta de tempo para 

dedicação ao curso, dificuldade no acompanhamento de um curso a distância, doenças em 

família, problemas de acesso a Internet, dentre outros. 

 

5. CONCLUSÃO 
Na execução deste projeto, observou-se que mesmo com todas as implicações sendo 

avaliadas e discutidas durante o planejamento, o curso não atingiu o resultado esperado, ou seja, 

a finalização do curso por parte da maioria dos envolvidos. 

Percebeu-se que nossas fraquezas não estão diretamente relacionadas aos conteúdos 

propostos e sim, no formato das atividades e em especial na atuação do tutor, enquanto 

responsável pela motivação e continuidade do aluno no curso. 

O fato de ser um curso a distância, não inviabiliza a interatividade entre todos os 

envolvidos. Isto reforça a necessidade de uso de WebConferências para que a interatividade não 

fique restrita aos fóruns existentes em cada disciplina. 

Um outro ponto observado, foi o grande número de desistentes, a grande maioria por 

falta de disciplina e organização dos estudos. Este fato, nos oferece pistas, que um estudo sobre 

esta problemática deve ser dado continuidade, ou seja, como garantir a continuidade efetiva dos 

participantes em turmas a distância? 

É preciso enriquecer o uso de mídias na capacitação, assim o aluno poderá verificar as 

diferentes formas de se apresentar um conteúdo. 

Por outro lado, o curso atendeu o objetivo de minimizar os esforços do designer 

instrucional, após a capacitação os professores que finalizaram o curso com êxito, tiveram 

muito mais facilidade para criar os materiais instrucionais de suas disciplinas na modalidade a 

distância. E sabe-se que a cada nova oferta, os materiais serão reformulados para que a cada 

nova oferta as práticas educacionais sejam aplicadas da melhor forma possível. 
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