
MODELO DE TEXTO PARA AS SALAS 2015  

EAD/UFGD

Apresentação da disciplina 

Caros(as) acadêmicos(as)

Sejam  bem-vindos  à  disciplina
___________________________.

Esta  disciplina  abordará
_______________________________________________________.

O  objetivo  principal é  fornecer  os  conhecimentos
_________________________,  necessários  à  formação  do
profissional__________. Nosso desafio é desenvolver os tópicos que
consideramos mais importantes ____________________.

  A disciplina possui carga horária de _________ horas, e está
estruturada em 4 unidades e uma revisão, sendo:

• Unidade I: __________________________________.
• Unidade II: __________________________________.
• Unidade III:______________________________.
• Unidade IV: __________________________________.
• Revisão. 

Para um melhor aproveitamento da disciplina, observem alguns
pontos importantes: ao final de cada unidade vocês deverão realizar
uma atividade avaliativa, com base nos textos estudados.   Fiquem
atentos às orientações e aos prazos que estarão definidos em cada
unidade.

Os  textos  escolhidos  como  leitura  obrigatória
são:____________________________________________________
e  estão  disponíveis  no  link  “Conteúdo  interativo” e  na  aba
“Biblioteca”.

No  link  “Conteúdo  interativo” também  estão  disponíveis
textos  complementares  e  vídeos  que lhes  auxiliarão no estudo da
disciplina.



Observem que em cada unidade temos o “Espaço Interação”,
fórum destinado para a interação de alunos, tutores e professores, ou
seja,  neste  espaço  vocês  poderão  socializar  as  dúvidas  sobre  o
conteúdo e sobre o ambiente virtual de aprendizagem.

Além do espaço interação também utilizaremos o “Chat” como
ferramenta  de  interação.  Sendo  assim,  em  cada  unidade  será
disponibilizado um chat de atendimento on-line, no qual poderemos
discutir  as  dúvidas  e  os  pontos  principais  do  conteúdo  abordado.
Contamos com a participação de todos!

Para finalizar, gostaria de enfatizar que a interação no ambiente
virtual  de  aprendizagem  e  a  disciplina  nos  estudos  são  pontos
primordiais para um bom desempenho na Educação a Distância.

Bons estudos!

APRESENTAÇÃO DAS UNIDADES (deve ser realizada nas 04 
unidades)

Título da Unidade
____________________________________________

Prezados(as) acadêmicos(as)

É com grande satisfação que iniciamos a nossa primeira unidade
da  disciplina  __________________,  do  curso  de
____________________,  que  trata  das  características  e  conceitos
___________________________. 

Nesta  unidade,  estudaremos
_____________________________. 

Os objetivos específicos são:

• conceituar ____________________________;

• identificar ______________________________;

• compreender ____________________________.

Como  leitura  obrigatória  desta  unidade,  selecionamos  o(s)
texto(s):
_________________________________________________,
disponível na Aba “Biblioteca” e na ferramenta “Conteúdo Interativo”:



Após a leitura atenta do texto, vocês deverão realizar a atividade
avaliativa: ____________________ valor máximo: 100 pontos.

A Leitura obrigatória é essencial  para que vocês possam, de
forma produtiva, construir o conhecimento nesta unidade, bem como
participar das atividades avaliativas.

Fiquem  atentos  ao  prazo  de  encerramento  da  unidade  e  da
atividade avaliativa. Se vocês tiverem alguma dúvida, não hesitem
em entrar  em contato  com o seu tutor  para saná-la.  Além disso,
procure  discutir  as  temáticas  apresentadas  neste  material  com os
seus colegas de curso, seja no ambiente de aprendizagem ou no polo
de sua cidade.

Bom trabalho!

Revisão 

Prezados (as) acadêmicos (as)

Chegamos ao final da nossa disciplina. Nesta unidade, teremos
a  oportunidade  de  rever  os  conteúdos  estudados  nas  unidades
anteriores  e  de  responder  o  questionário  avaliativo.  Desta  forma,
vocês poderão tirar dúvidas e fixar melhor as informações, bem como
se preparar para a avaliação presencial.

Objetivos específicos da revisão:

●     rever o conteúdo estudado;
●     sanar possíveis dúvidas com o tutor;
●     realizar o questionário avaliativo para obter uma melhor fixação

do conteúdo da disciplina ou para substituir uma nota baixa ou
alguma atividade que não foi realizada;

●     estudar para avaliação presencial.

A  atividade  avaliativa  desta  unidade  será  um  Questionário
com questões fechadas no valor de 0 a 100 pontos, referente a
todo  o  conteúdo estudado na  nossa  disciplina.  Fiquem atentos  ao
prazo de encerramento da unidade e da atividade avaliativa. 

Bom trabalho!



REFERÊNCIAS 

(somente Referências, não use bibliografia ou referências bibliográficas, ok)

Exemplo de referência no padrão da EaD/UFGD.

BARZOTTO, Leoné Astride. Interfaces culturais: The ventriloquist’s
tale & Macunaíma. Dourados-MS: EdUFGD, 2011.

Detalhes: 

1- veja que somente o título principal é grifado em NEGRITO, mas
o subtítulo não.  Na EaD usamos o NEGRITO para grifos  das
referências;

2- neste exemplo, usou-se o nome completo escrito; assim, todas
as  demais  referências  DEVEM  ter  os  nomes  completos  por
escrito.  OU você escreve todos os primeiros nomes completos
OU deve abreviar todos os primeiros nomes, como abaixo; isto
em todas as referências que você citar.

BARZOTTO,  L.  A.  Interfaces culturais:  The ventriloquist’s  tale  &
Macunaíma. Dourados-MS: EdUFGD, 2011.

Atenção!

FONTE E CORES DAS PARTES DOS TEXTOS

Títulos das unidades: fonte VERDANA, 21, cinza escuro.

Subtítulos: VERDANA, 14, cinza escuro.

Corpo do texto: VERDANA, 12, cinza escuro. Parágrafos com recuo
de 1 cm. Espaço entre linhas de 1,5. Alinhamento Justificado.

Citações recuadas: fonte 10, espaçamento simples, recuo 3 cm.


