
MDDC - MATERIAL DIDÁTICO DIGITAL CONVERGENTE 2014

O que é MDDC?

O MDDC é resultado de um processo de múltiplos esforços aglutinados em um objetivo comum, a

saber:  produção  textual-midiática  em  simbiose  de  qualidade  a  fim  de  promover  a  construção  do

conhecimento por meio da tecnologia da educação.

ROTEIRO BÁSICO DE MDDC

1.Título da unidade:

2. Introdução e orientações para o estudo: esta parte deve servir de motivação e esclarecimento ao

aluno sobre os estudos que ele irá desenvolver. A introdução deve ser clara e precisa, levando em

conta esses dados:

*  a  importância  da  unidade  em  desenvolvimento  e  sua  relação  com  o  processo  de  formação

profissional e humanística do aluno;

* como será desenvolvida a unidade: suas partes e quais os procedimentos, caminhos e atividades

previstas no decorrer da discussão dos temas trabalhados;

*  como será  o  processo  de comunicação previsto  para  o  diálogo  entre  você e  o  aluno,  caso  ele

necessite de esclarecimentos e/ou explicações adicionais.

* ajudas externas no que se refere a outras leituras e/ou orientação.

3.  Objetivos: os  mesmos devem ser  voltados  para  a aprendizagem  dos alunos  e  não ao  trabalho

docente.

4. Desenvolvimento (a essência do seu trabalho). Você deve lembrar que tem objetivos claros em

relação ao conteúdo a ser trabalhado. Seu texto deve ser adequado à descrição de seu interlocutor e

de fácil compreensão. Para tanto, você deve considerar:



* Você está produzindo um texto para um aluno que não estará frente a frente com você. Por isso, seu

texto deve permitir  uma leitura sem problemas,  o que pressupõe sua preocupação com o uso de

vocabulário acessível ao nível cultural de seu aluno, com conhecimento prévio dele sobre o assunto,

com suas leituras anteriores.

* A estrutura interna do texto deve permitir  que o aluno assimile os conhecimentos em pequenas

dosagens. Ele deve perceber qual a estrutura proposta para o desenvolvimento das ideias, para isso é

importante fazer  uma conveniente divisão e subdivisão de cada tópico. É importante que você vá

apresentando, em cada uma das partes, questões para despertar o interesse, suscitar perguntas. É

significativo propor também exercícios e/ou atividades que permitam pequenas sínteses no decorrer

do texto.

* Você  pode  optar  por  uma  abordagem  dialógica  no  desenvolvimento  do  próprio  texto,  ou  nas

introduções e/ou fechamentos das subunidades. O importante é seu leitor perceber a si mesmo num

processo de diálogo, em que ele participa como sujeito da produção do conhecimento.

* O tamanho da letra, o distanciamento entre as linhas e parágrafos também são pontos importantes

na  organização  do  texto  impresso.  O  próprio  tamanho  do  parágrafo,  às  vezes,  interfere  na

compreensão.  Frases  longas  e  intercaladas,  usadas  excessivamente,  igualmente  dificultam  a

compreensão. Na EaD da UFGD há padrões para fontes, cores e tamanhos; conferir manual de dicas.

* Os títulos, subtítulos, ideias-chave devem ser realçados com tamanho de letra, grifo ou utilização de

cor. Você pode fazer destaques,  por meio denotas de rodapé, de margem, de enquadramento do

texto,  de  utilização  de  sinais  etc.  Ilustrações,  gráficos,  esquemas,  quadros  estatísticos,  desenhos,

fotografias, mapas e outros, devem ser atrativos e dispostos de maneira a facilitar a compreensão do

texto.

5. Conclusão: deve favorecer uma síntese das ideias e conceitos trabalhados.

6.  Referências: devem  ser  indicadas  as  referências  básicas  para  aprofundamento  das  discussões

trabalhadas na confecção do material.

7.  Avaliação:  você  poderá  estabelecer  o  processo  de  avaliação  no  percurso  do  aluno  mediante

atividades que vão sendo desenvolvidas no decorrer dos estudos e pode também, ao final, propor uma

avaliação de síntese. O importante é que estas propostas permitam verificar a compreensão crítica do

aluno-leitor sobre o texto trabalhado. 

Cursos  online devem  ter  como  prerrogativa  um  novo  modelo  comunicacional,  que

promova o trabalho colaborativo, participativo, interativo e, sobretudo, convergente em relação



ao sucesso da aprendizagem do aluno (fim maior de nossos esforços). Com esse direcionamento, a

comunicação não fica centralizada na figura do professor, mas se estabelece de forma que haja

uma multiplicidade de direções comunicativas, abrangendo todos os envolvidos no processo de

ensino-aprendizagem  presentes  ou  virtualizados.  Assim  sendo,  a  importância  do  processo

dialógico por meio do MDDC é crucial porque ele é uma ferramenta comunicacional  pela qual

podemos motivar os alunos a aprender, uma vez que a transmissão do conhecimento deve ser

negociada  e  protagonizada  por  todos  os  indivíduos  envolvidos  numa  constante  e  contínua

preocupação acerca da linguagem que ‘nutre’ e viabiliza este processo dialógico e realiza o saber. 

Estimular  e  orientar  o  que  está  sendo  apresentado  pelo  aluno,  motivo  pelo  qual
precisamos ficar atentos às maneiras como nos dirigimos aos nossos alunos nas diversas
situações  que  surgem,  pois  de  nossa  linguagem  escrita,  principal  instrumento  de
comunicação  nas  práticas  educativas  a  distância,  depende  a  eficácia  na  interação.
(CABRAL & CAVALCANTE, 2010, p. 79).1

Portanto...

O SUCESSO NA APRENDIZAGEM DEPENDE TAMBÉM DE COMO 

O TEXTO É ESCRITO E APRESENTADO.

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA MDDC

1) Objetivos

 subsidiar a elaboração dos documentos que serão diagramados;

 estabelecer um padrão documental para os Cursos de Graduação e Pós-Graduação a distância
da EaD/UFGD.

2)  Estrutura dos documentos

Os professores-formadores deverão elaborar os textos/atividades, a seguir indicados, que serão inseridos
no ambiente virtual de aprendizagem:

 apresentação geral da disciplina;

 apresentação de cada unidade que compõe a disciplina;

 instrumentos avaliativos por unidade;

 links para hipermídia.

2.1. A apresentação da disciplina deverá conter: 

 objetivo geral;

1 CABRAL, Ana l. Tinoco; CAVALCANTE, Alessandra F. Linguagem escrita. In: CARLINI, Alda Luiza; TARCIA, Rita M. Lino. 
20% a distância e agora? São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2010.



 divisão da disciplina em unidades (inserir a nomenclatura de todas as unidades);

 espaços virtuais para interação entre professores-formadores, professores-tutores e alunos (chat,
webconferência, fórum de dúvidas, fórum de debates, dentre outros);

 origem dos materiais de estudos e sua disponibilização para os alunos;

 inserir  um breve comentário em relação aos  links de hipermídia (incentivar  que os  links sejam
objeto de estudo).

 atividades  avaliativas  previstas  para  todas  as  unidades  (apenas  tópicos,  pois  a  explicações
detalhadas constarão nas unidades correspondes). 

2.2. A apresentação das unidades deverá conter: 

 nomenclatura das unidades, numerações correspondentes;

 apresentação  da  unidade  (objetivos  específicos  voltados  para  a  aprendizagem  dos alunos  e
abordagem geral sobre os assuntos que serão tratados;

 instrumentos avaliativos  para cada unidade de forma detalhada (critérios avaliativos bem definidos
com a devida pontuação); 

 indicação dos links para hipermídia, com a  indicação da unidade correspondente (para cada link
elaborar um pequeno texto, de no máximo três linhas, anunciando o assunto do mesmo);

 no caso de outros links, indicar o local em que deve ser inserido;

 indicação dos materiais de estudos com as  páginas correspondentes.

2.3. Atividades avaliativas por unidade

Deverá ser elaborado um instrumento avaliativo por unidade, sendo que o último instrumento dever
ser um QUESTIONÁRIO com questões fechadas abrangendo, pelo menos, 90% da ementa da disciplina, e
ainda:

 planejar o formato das avaliações, evitando sobrecargas desnecessárias para alunos, professores-
formadores  e  professores-tutores,  dosando  o  número  e  o  tempo  destinado  a  cada  uma  com
coerência; 

 diversificar as atividades avaliativas (questionário, envio de arquivo, dentre outros);

 as atividades avaliativas devem ser pontuadas de 0 a 100 pontos, com a devida descrição, em cada
atividade avaliativa e questão ou exercício, dos critérios qualitativos e quantitativos, sendo estes
últimos distribuídos equitativamente.

2.4. Indicação de links para hipermídia 

Mesmo sendo uma ação não obrigatória,  não se pode deixar  de lado a possibilidade de os alunos
ampliarem seus conhecimentos com novas informações.  Para tanto:

-  elaborar  uma breve  apresentação  do link  (no  máximo 4 linhas)  indicando os  assuntos  que  serão
tratados;

- indicar onde será disponibilizado o link;

-  indicar  links  de  acesso  gratuito  ou  autorizado,  tendo  em  vista  os  direitos  autorais  previstos  na
legislação vigente.



2.5. Avaliações presenciais

O professor formador  deverá elaborar  e enviar  nos  e-mails  da coordenação e  da equipe de
revisão as seguintes avaliações:

- avaliação presencial (fluxo regular e dependência “DP”, se for o caso);

- exame.

Obs.:  Recomenda-se  que  as  avaliações  e  exames  presenciais  sejam compostos  por,  no
mínimo, 60% de questões objetivas/múltipla escolha e 40% de questões discursivas/abertas.

2.6. Cumprimento dos prazos

O cronograma com a definição dos prazos para encaminhamentos das atividades e instrumentos
avaliativos devem ser seguidos.  Os atrasos comprometem os trabalhos das demais equipes. 

Caso  não  cumpra  com  suas  atividades  na  disciplina  sob  sua  responsabilidade,  nos  prazos
definidos, o professor formador será substituído.

3. Sugestões/Textos para atividades avaliativas: envio de arquivo e questionário

O texto que segue foi elaborado pelo Prof. Ednei Nunes de Oliveira.

Produção de Texto com Pesquisa Adicional

Prezados Acadêmicos

Esta atividade deverá  ser construída, levando-se em consideração tanto as  leituras obrigatórias
desta unidade como, também, a leitura de outros textos que tratem sobre a mesma temática, e
que estão disponibilizados na Web.

Sendo assim, produzam um texto apresentando e refletindo sobre "A formação do professor para
a utilização das TICs na Educação".

Por se tratar de uma produção textual, espera-se que ela seja elaborada com tipologia discursiva e
argumentativa, evitando-se a utilização de tabelas, quadros, figuras, marcadores e numeração.

Considerando configurações básicas de texto e página, ele deverá ser produzido, observando-se: 2
(duas)  páginas, no máximo;  tamanho de papel,  A4;  espaçamento entre linhas 1,5;  fonte Arial,
tamanho 12.

Não se esqueçam de identificar o texto com cabeçalho, contendo os nomes da instituição, do polo,
do curso, da disciplina e o seu, conforme modelo configurado e disponibilizado nesta unidade.

Por fim, chamamos a atenção para o fato de que se trata de uma produção textual com base em
leituras. Sendo assim, os textos que forem construídos pelo simples processo da cópia e colagem
de textos lidos não serão considerados.



Estamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Bom trabalho a todos!

Abraços.

Critérios de Avaliação 

Referência ao texto obrigatório (15 pontos)
- Demonstrando que o aluno leu o texto proposto.

Referência ao texto de outras fontes de pesquisa (15 pontos)
- Demonstrando que o aluno leu outro texto apresentado nas referências.

Síntese adequada ao enunciado (40 pontos)
- Respondendo o que o enunciado pede. (A formação do professor para a utilização
das TICs na Educação)

Coesão e coerência textual (15 pontos)
- Escrita adequada às normas gramaticais.

Estrutura (15 pontos)
- Formatação adequada (se foi feito de acordo com as orientações básicas). 

TOTAL: 100 pontos

QUESTIONÁRIO  

Prezados Acadêmicos

Este questionário é relativo ao conhecimento construído, por meio das leituras obrigatórias das 
unidades.

Como cada questão poderá ser respondida apenas uma vez, leia atentamente todas as 
orientações durante o processo.

Clique no botão: "Tentar responder o questionário agora", para iniciar a atividade avaliativa.

Selecione uma das alternativas propostas, em cada questão, e clique no botão: "próximo".

Ao terminar de responder todas as questões, clique no botão: "enviar tudo e terminar".

Valor: 100 pontos

CABEÇALHO PADRÃO PARA TODAS AS ATIVIDADES:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 
CURSO DE ..................

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DOS TEXTOS E INSTRUMENTOS AVALIATIVOS 

Curso: 
Coordenador do Curso:
Polo:
Disciplina:
Nome do Professor Formador:
Nome do(s) Tutor(es):
Data: __ / __ / 2015 Nota:__________ 

Valor: 100 pontos

– Instruções:

-  Prezado acadêmico,  você  recebeu uma ou  mais  avaliações.  O  tempo disponível  para  realização  do
conjunto de avaliações entregues pelo aplicador será de 4 horas,  devendo o aluno, obrigatoriamente,
permanecer na sala pelo tempo mínimo de 30 minutos, a partir do início das provas. Após 30 minutos do
início das provas, não será permitida a entrada de acadêmicos atrasados.

- Durante a realização de provas, não será permitida a comunicação entre alunos nem a utilização de
qualquer  material  de  consulta  ou  porte  de  equipamentos  eletrônicos  (celular,  “tablets”,  calculadora,
relógio, etc.) ou outros que não tenham sido expressamente autorizados. Os equipamentos eletrônicos
devem ser desligados.

-  O acadêmico deverá  deixar  sobre  a  carteira  apenas  lápis,  caneta,  borracha,  corretivo e  apontador.
Outros materiais serão permitidos somente quando solicitado pelo aplicador de prova, os demais objetos
deverão ficar guardados abaixo da carteira.

- Recomenda-se o uso de caneta esferográfica azul ou preta.

- O aluno que descumprir qualquer uma dessas orientações terá sua prova retida e lhe será atribuída nota
zero.

APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA

Prezados(as) Acadêmicos(as)



(texto da apresentação da disciplina a ser elaborado pelo professor conforme as orientações)

APRESENTAÇÃO DO PROFESSOR

A apresentação do professor-formador deve ser por meio de um vídeo que deverá ter de três a
cinco minutos de gravação.

APRESENTAÇÃO DE CADA UNIDADE

Unidade 1 - (título da unidade)
(texto de apresentação da unidade a ser elaborado pelo professor conforme as orientações)

HIPERMÍDIA DE CADA UNIDADE 

(texto de apresentação dos links – textos e/ou vídeos, com no mínimo de 3 linhas, a ser elaborado
pelo  professor,  de  forma  a  instigar  os  alunos  a  observarem,  pesquisarem,  estudarem
complementarmente).

EXEMPLOS DE ATIVIDADES AVALIATIVAS PARA AS UNIDADES

Envio de Arquivo Único – Produção de Texto (ou Produção de Texto com Pesquisa Adicional,
etc.)

Formular o enunciado com critérios de avaliação e suas devidas pontuações. 
Exemplo:
• as leituras obrigatórias;
• tipo do arquivo em que o trabalho deve ser enviado (word, pdf, excel);
• configuração das páginas, tamanho do papel, espaçamento, fonte, tamanho da fonte, número 

de linhas;
• critérios avaliativos bem como suas respectivas pontuações.
Obs.: Se tiver algum arquivo a ser inserido para o aluno desenvolver a atividade, especificar o tipo
do arquivo a ser disponibilizado para ele baixar.

Questionário

Formular enunciado com suas devidas pontuações. 
Exemplo:



• as leituras obrigatórias;
• se achar necessário colocar o tempo que o aluno terá para realizar o questionário, por 

exemplo, 100 minutos, duas horas;
• ao selecionar uma ideia de algum texto para adicionar no enunciado da questão, citar a fonte.

Exemplo de enunciado:
Como cada questão poderá ser respondida apenas uma vez, leia atentamente todas as 
orientações durante o processo:
• clique no botão “tentar responder o questionário agora”, para iniciar a atividade avaliativa;
• selecione uma das alternativas propostas, em cada questão, e clique no botão “próximo”;
• ao terminar de responder todas as questões, clique no botão “enviar tudo e terminar”.
Valor: 100 pontos

Observações:
• cada questão deverá ter sua devida pontuação especificada no material enviado ao 

diagramador, a fim de que o total some 100 pontos;
• o Moodle já está configurado para embaralhar todas as questões e suas alternativas, portanto,

nas questões de “múltiplas escolhas” pode-se deixar como resposta todas as alternativas na
letra “a”, mas sem deixar de destacá-la;

• trate cada questão individualmente, evite dizer, por exemplo, “as questões de 1 a 5 são
referentes ao assunto X” pois, como citado acima, o Moodle embaralha as questões;

• nas questões de verdadeiro ou falso, especificar se quer uma questão para cada vez que o
aluno  apertar  próximo  ou  se  pode  colocar  todos  em  uma  questão  só  na  forma  de
associação.

1) Verdadeiro ou Falso (associativo) - Valor 20 pontos

• voluptumqui deliquas et at. (Falso)

• Bismilicaturandipit et lab iumquamesevoluptat. (Falso)

• autdoloribus, commodoluptinobitatusius. (Verdadeiro)

• dolessi cum accatemquostisvolutquasperupta. (Verdadeiro)



2) Verdadeiro ou Falso (apenas uma) – Valor 10 pontos

• uepernamliquam rem elibus. (Falso)

• Nas questões abertas, especificar a quantidade de linha que o aluno deverá escrever, 
sendo que o Moodle permite no máximo 40 linhas. Esse tipo de questão deve ser corrigida 
manualmente pelo professor.

3) Questão aberta (exemplo) – Valor: 30 pontos
Em no mínimo ___ ou___ linhas (máximo 40 linhas), responda:
Qui imusearchitvoluptaspic tem. Ut pratamhillaniateommolupitlamvolora?

• Nas questões de respostas curtas, indicar como resposta no máximo duas palavras, pois
quanto mais palavras mais possibilidades de respostas são geradas, por exemplo: “cavalo
aquático”  já  gera  3  possibilidades  imagináveis  (cavalo  aquático  /  Cavalo  Aquático  /
CAVALO AQUÁTICO),   pois é possível  colocar no enunciado “Resposta breve. Todas as
palavras devem ser digitadas em maiúsculas ou minúsculas ou apenas a primeira letra de
cada palavra em maiúsculas”.

• Nas questões de associação não é necessário embaralhar.



4) Associação (valor 10 pontos)

Ed  quam,  volendisetur  as  nectibeavoloreicidunt,  unt,  teceperumestoofficiae  que  si
velliquissumvolorromodivolorem  seque
explaborsitvitremporsumenimoluptaspedissuntionsedia  net  etum  estio  de
pratemquodmoluptatasverumquatio et verevollicius.

a) Mus ducitatiistrumsit as 
alitationem sim 
quisanisdolutmodissum dolo 

( Resposta da “a”) 
tusautesoluptaturautiminctemsavelliciaautintius, si 
optatiurepedquate

b) 
eavendithicilluptatenisquistiaturi
avoluptatur sit 
officabiustderepro

(Resposta da B)
nullitapelit labor rem alitaquinamerum ut 
voluptavenimporest laborem 

c) quiatemreperibusciduci qui 
con pla non parchit, quae verum 
lab in nat

(Resposta da 
C)poremperumquidiilmoluptaestrehenturaceproexercie
nimusavoluptatest

• Existem as questões de múltipla escolha simples onde se escolhe apenas uma alternativa,
ou de múltipla escolha com a possibilidade de escolher várias opções.

5)Múltipla escolha (uma alternativa) – Valor: 10 pontos
Ovitatur acerum qui ommodis ipid magnatiant am quae eriore audionsequi res doluptatint.

a) Ventust que latibus venihictia et hitibusda voluptate volut evelit dolore que non-
sectem 

b) venihita soluptur similic aborem nobis aut fugit rem quid estest, te cuptint uresti of-
ficae 

c) doluptat omnimus mostior ionsectas unt omnia voluptat atem quiderorrum face-
rum 

d) quata nusandit officiet quidunt laut ate eaquis solorit accae mincit est, conessuntio
to Il

e)  estrum, consecu ptatecaepe ad maio bea venia sequi quas modis parciae eum

6)Analise e responda: (Valor: 10 pontos)
I- rem qui rehe

II- e pernam liquam rem elibus
III- undi con peliquam, simod qui utam as 
IV- aerum assum volor simil il esed mos

Assinale a opção correta:
a) I e II incorretas



b) II e IV corretas
c) III e IV incorretas
d) I e II corretas

7) Múltipla escolha (várias opções) – Valor: 10 pontos

Bis milicatur andipit et lab iumquam ese voluptat.

α) ut quasperuptas nullend ucitis sa delitatu

β) llaut ullit, quiae. Itatemquae dolen

χ) mod quam eici as alit qua

δ) rem qui rehe

ε) e pernam liquam rem elibus.

φ) undi con peliquam, simod qui utam as 

γ) aerum assum volor simil il esed mos

As questões deste documento foram elaboradas  por  William Amaral  dos Santos,  Diagramador
EaD/UFGD, a partir das possibilidades de avaliação do  Moodle, revisado e complementado pela
Coordenação de Produção de Conteúdo Didático Digital e Revisão EaD/UFGD. 

IMAGENS DE ACESSO LIVRE – CUIDADO COM O PLÁGIO!

Todos os seguintes sites dizem conter imagens gratuitas e livres (ou Royalty Free gratuito, Domínio
Público e Creative Commons). Mesmo assim, sempre tenha bom senso e TOME CUIDADO com as
imagens que desejam (é sempre bom dar uma lida nos termos de uso do site também),  pois
apesar  de dizerem que é  gratuito,  pode  haver  exceções  (há  sites  que contêm tanto  imagens
gratuitas como pagas ou sites que eram gratuitos, mas que agora deixaram de ser) ou alguns dos
sites podem conter imagens indevidas (como as que mostram marcas de produtos e personagens
da TV, por exemplo).  

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp

http://www.photogen.com/

http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=P%C3%A1gina_principal&uselang=pt

http://www.freedigitalphotos.net/

http://www.imageafter.com/index.php

http://teca.cecierj.edu.br/index.php?palavrachave=pedagogia&tipo=

http://sitededicas.uol.com.br/cliparts.htm

http://pt.dreamstime.com/free-photos

http://pt.dreamstime.com/free-photos
http://sitededicas.uol.com.br/cliparts.htm
http://teca.cecierj.edu.br/index.php?palavrachave=pedagogia&tipo
http://www.imageafter.com/index.php
http://www.freedigitalphotos.net/
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=P%C3%A1gina_principal&uselang=pt
http://www.photogen.com/
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp


http://www.everystockphoto.com/

http://pixelperfectdigital.com/free_stock_photos/

http://www.public-domain-photos.com/

http://www.freefoto.com/index.jsp

http://openphoto.net/

http://www.creativity103.com/

ATENÇÃO!

 NÃO há envio de gabaritos nas avaliações presenciais.
 SÓ há  envio  de gabarito  (com grifo  na  resposta certa)  nas  atividades  avaliativas  das

unidades.

 Sobre RECORTE em material do SISUAB, escolhido pelo formador para uso:

Em todo e qualquer recorte do material didático adotado,  o formador deverá
fazer a devida referência logo após a exposição do recorte textual, na unidade
em questão, para que fique visível ao estudante que se trata de um recorte do
material didático em si, o qual estará na íntegra na pasta da Biblioteca.

MUITO OBRIGADA!

Leoné Astride Barzotto

Eliane Souza de Carvalho 

Cleber José de Oliveira

Marianne Pereira de Souza

Kleber Ferreira da Silva

Maria de Lourdes Albuquerque de Sousa
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