
 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS SOBRE ENVIO DE MATERIAL PARA 

REVISÃO/DIAGRAMAÇÃO 

 

Prezados professores,  

Com o intuito de dinamizar o envio dos textos para Equipe de Revisão da Faced/UFGD 

organizamos este documento com o resumo de algumas informações contidas no 

MDDC e nas orientações feitas durante as oficinas (MDDC e Moodle), assim como os 

contatos dos revisores e diagramadores responsáveis por cada um dos cursos da Faced.  

 

1. Como enviar os textos para revisão? 

- Após concluir sua digitação, no Google Drive, de cada um dos itens que compõe a sua 

sala no moodle, por exemplo: Apresentação da Disciplina e Apresentação da Unidade – 

clique em comentários (localizado na parte superior direita da tela)– clique em comentar 

e em seguida no sinal de “+” (irá aparecer a lista de contatos) - escolha o email do 

revisor e do diagramador do seu curso. Sugerimos que escreva no comentário: Ok para 

revisão ou algo que o valha.  

 

2. Para quem devo enviar os documentos: Revisor ou Diagramador? 

- Os textos concluídos deverão ser enviados ao Revisor(a) responsável pelo seu 

curso/disciplina. No entanto, é importante que seja enviado com cópia para o seu 

diagramador. Lembrando que, quem irá liberar a sala para a equipe de Diagramação é o 

Revisor(a).  



 
 

3. Como sei quem e qual é o contato do meu revisor/diagramador? 

- Os contatos de todos os Revisores e Diagramadores de cada um dos cursos constam na 

tabela abaixo.  

- Com exceção do curso de Pedagogia que tem duas revisoras que atuam em disciplinas 

distintas do curso, os demais cursos possuem apenas um revisor e um diagramador.  

4. Também devo enviar as Avaliações Presenciais para serem revisadas? Como 

devo enviá-las?  

- Sim. As avaliações presenciais, que também inclui o exame final, deverão ser enviadas 

para o email do Revisor.  

5. Como devo enviar os textos para compor o conteúdo interativo, ou seja, para 

que seja realizado recortes?  

- A equipe de diagramação organizou um documento (modelo), no qual o professor 

escreve o nome do texto, as páginas e indica a referência do texto. Desta forma, não 

haverá equívoco no momento dos recortes.  

 

6. Quais são os prazos para conclusão da(s) disciplina(s) no Moodle?  

Disciplinas Prazos conclusão 

D 1 30/09/2014 

D 2 30/10/2014 

D 3 30/11/2014 

 

Assim, de acordo com a quantidade de disciplinas que o professor está lotado, os prazos 

são: 

 uma disciplina: prazo até 30 de setembro; 

 duas disciplinas: prazo até 30 de setembro para a primeira disciplina e 31 de outubro 

para a segunda; 

 três disciplinas: prazo até 30 de setembro para a primeira disciplina, 31 de outubro 

para a segunda e 30 de novembro para a terceira disciplina. 

 

 

Observação: Qualquer alteração relativa aos prazos, a comunicação deverá ser feita 

diretamente com o com o Revisor.  

 



 
 

DADOS EQUIPE EAD UFGD – LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO 

 NOME E-MAIL FONE 

Coordenador de Curso Claudia Peviani claudiaeadcomp@gmail.com 3410-2662 

Revisor Leoné Barzotto computacaorevisao@gmail.com - 

Coordenador de Tutoria Shirley Matias computacaotutoriaeadufgd@gmail.com 3410-2662 

Diagramador Ana Paula Correia computacaodiagramacao@gmail.com 3410-2663 

    

DADOS EQUIPE EAD UFGD – LICENCIATURA EM FÍSICA 

 NOME E-MAIL FONE 

Coordenador de Curso Fernando Cesar Ferreira fisicaufgd@gmail.com 3410-2665 

Revisor Cléber de Oliveira fisicarevisao@gmail.com - 

Coordenador de Tutoria Priscilla Espíndola tutoriafisicaeadufgd@gmail.com 3410-2665 

Diagramador Aline Izida fisicadiagramacao@gmail.com 3410-2663 

    

DADOS EQUIPE EAD UFGD – PEDAGOGIA 

 NOME E-MAIL FONE 

Coordenador de Curso Rosana de Fátima Janes 
Constâncio 

rojanesinterprete@gmail.com 3410-2661 

Revisor Eliane Souza de Carvalho e 
Maria de Lourdes  

pedagogiarevisao@gmail.com  - 

Coordenador de Tutoria Emerson Canato Vieira emersonecv@gmail.com 3410-2661 

Diagramador Geazy Menezes pedagogiadiagramacao@gmail.com 3410-2663 

    

DADOS EQUIPE EAD UFGD – BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 NOME E-MAIL FONE 

Coordenador de Curso José Jair Soares Viana coordadmpub.ufgd@gmail.com 3410-2657 

Revisor Angela Hess admpublicarevisao@gmail.com - 

Coordenador de Tutoria Thiago Teles  tutoriaadmpub.ufgd@gmail.com 3410-2657 

Diagramador Fabio Goulart admpublicadiagramacao@gmail.com 3410-2663 

    

mailto:pedagogiarevisao@gmail.com


 
 

 

DADOS EQUIPE EAD UFGD – LETRAS LIBRAS 

 NOME E-MAIL FONE 

Coordenador de Curso Grazielly Vilhalva S.do 
Nascimento 

eadgrazi@gmail.com 3410-2670 

Coordenador de Tutoria Angela Hess angelahessufgd@gmail.com - 

Diagramador Gabriel Pimentel gabrielpimentelufgd@gmail.com 3410-2663 


