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Nos tempos digitais atuais, observa-se uma mudança de paradigma quanto ao acesso a conteúdos informacionais 

e educacionais. Se antes os usuários da internet definiam-se como “buscadores” de fontes na Web, agora são 

produtores delas, valendo-se das ferramentas de criação de conteúdos, principalmente as caracterizadas como 

Web 2.0, seja para alimentarem as redes sociais, desenvolverem educação online ou focarem em outros 

objetivos. É fato, também, que as múltiplas linguagens digitais, em seus formatos de imagens, vídeos, 

simulações, animações, realidade aumentada, entre outras, convergem a ambientes virtuais e propiciam a 

construção de contextos de aprendizagem condizentes com a cultura digital. Com foco nesse cenário e visando a 

disseminação e a gestão do conhecimento nuclear por meio de interfaces tecnológicas, a Rede Latinoamerica 

para a Educação e a Capacitação em Tecnologia Nuclear (LANENT) e a Agência Internacional de Energia 

Atômica (IAEA) implantaram um programa de formação e capacitação docente, visando a oportunizar a 

apropriação e a utilização inovadora de ferramentas de e-learning para especialistas do setor nuclear dos países 

da América Latina e Caribe diretamente responsáveis por educação e capacitação em suas instituições. O 

programa teve sua primeira edição realizada em 2015 em Santiago, Chile, e a segunda edição em 2016, em 

Lima, Peru. Destacam-se nesse currículo de formação a ênfase aos processos de planejamento, criação, 

implementação e gestão pedagógica e tecnológica de cursos online. No caso específico deste artigo, apresenta-se 

um breve relato da formação para o uso de software de autoria de conteúdos digitais interativos e de como, por 

meio dele, os especialistas participantes desenvolveram projetos de cursos online a serem aplicados em suas 

instituições. Os resultados excederam as expectativas, consolidando-se em uma efetiva estratégia educacional 

para a capacitação de profissionais nucleares em metodologias e materiais e-learning. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 

O uso da rede Internet combinado com as tecnologias móveis, bem como a implementação de 

sistemas de aprendizagem virtual favorecem, cada vez mais, a implementação de ofertas 

educacionais via e-learning. Mobilidade, ubiquidade, cloud computing, web 2.0, 

convergência de mídias, redes sociais, entre outras tecnologias, são incorporadas aos novos 

modelos e estratégias de aprendizagem em todos os âmbitos da educação e resignificam o 

papel docente, empoderando-o na produção e autoria de seus materiais de ensino, em especial 

nas atividades de educação a distância mediatizadas pelas tecnologias e suas múltiplas 

linguagens.     

 

Sabe-se que a apropriação das tecnologias e-learning pelos docentes geralmente é cautelosa 

até que delas extraiam formas inovadoras de ensinar. Além disso, algumas condições tais 

como acesso às tecnologias, conectividade, software, infraestrutura de rede, podem 

influenciar quanto ao avanço, ou não, do uso das tecnologias e mídias nos processos 

educacionais. Mas, aspecto primordial é investir na formação docente, propiciando contextos 

de aprendizagem que favoreçam tanto a apropriação quanto o desenvolvimento de práticas 

pedagógicas mediatizadas pelas tecnologias.   
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2. A FORMAÇÃO PARA A PRODUÇÃO DE MATERIAIS E-LEARNING 

 

O Curso Regional de Formação Introdutória sobre o Uso de Ferramentas E-learning como 

Apoio à Educação e Treinamento Nucleares, sob os auspícios da AIEA e como parte das 

atividades do Projeto RLA-0048 da Rede LANENT objetivou proporcionar uma formação 

em modalidade blended, em duas etapas sucessivas - online e presencial – e seguintes 

propósitos de aprendizagem: 

a. Aprofundar conhecimentos pedagógicos sobre design instrucional e avaliação para a 

metodologia de ensino e-learning e vivenciar práticas com ferramentas multimídia 

para a produção de material didático; 

b. Obter noções básicas de gerenciamento da plataforma Moodle que a AIEA 

disponibilizou para redes regionais de educação e treinamento mediadas pelas 

tecnologias de informação e comunicação 

c. Planejar um curso na modalidade e-learning, contemplando o desenho educacional,  a 

seleção de conteúdos e o uso de ferramentas tecnológicas, de acordo com a área de 

conhecimento de cada participante;  

d. Desenvolver material didático para aprendizagem online, incluindo métodos de 

gestão e avaliação. 

 

2.1 Estrutura e modelagem do curso 

 

O curso começou com um pré-treinamento realizado através do Portal Educacional da Rede 

LANENT e uma etapa presencial. O design instrucional do curso incluiu uma fase de pré-

treinamento online de um mês e 40 horas de estudo independente autogerenciado em uma 

sala de aula virtual implementada no portal LANENT, seguido de uma fase de treinamento 

presencial de 5 dias (35 horas). Os conteúdos do curso da etapa online foram estruturados 

em 6 módulos:  

Módulo 1 - Apresentação 

Módulo 2 - Introdução ao E-learning  

Módulo 3 - E-learning: Conteúdo Dimensão 

Módulo 4 - E-learning: Dimensão Pedagógica  

Módulo 5 - E-learning: Dimensão Tecnológica  

Módulo 6 - E-learning: Dimensão de Gerenciamento 

 

O conteúdo digital do curso foi desenvolvido através do software de autoria Articulate 

(https://articulate.com/).  

 

Depois de criar o projeto de e-learning com esta ferramenta de autoria, um pacote de 

conteúdo scorm é gerado para publicar no ambiente virtual de aprendizagem (plataforma 

LMS). Alguns exemplos de conteúdo do formato do scorm, criados de acordo com o desenho 

instrucional do curso. 

 

Na fase presencial os participantes criaram um projeto de curso, aplicando o conhecimento 

aprendido na etapa online. Foi disponibilizado no Moodle, para cada participante, um espaço 

de “sala de aula virtual”, com perfil de professor.  Assim, ao longo do curso os participantes 

https://articulate.com/


tiveram dois ambientes: como estudantes na etapa online e como professores na etapa 

presencial, articulando prática e teoria.  

 

Após a implementação, cada participante apresentou seu projeto e analisou os projetos dos 

participantes, numa ação coletiva e colaborativa para identificar pontos a serem ajustados e 

melhorados. 

 

A fase presencial, considerada uma parte fundamental da prática do e-learning, proporcionou 

aos participantes atividades práticas com o uso de recursos disponibilizados em uma seção 

especial da sala de aula virtual, bem como  discussões grupais sobre e-learning para educação 

e capacitação em temáticas da área nuclear. 

 

Especificamente nas atividades de produção de material didático para o e-learning os 

participantes tiveram a oportunidade de selecionar conteúdos, de explorar ferramentas de 

edição de vídeos e de imagens – vídeos interativos e diaporamas -, de produzir conteúdos em 

formato scorm por meio de software de autoria, de elaborar atividades de aprendizagem e de 

organizar, na função de professores, a sala virtual e a inscrição dos colegas participantes com 

perfil de estudantes. 

 

 
Figura 1: Etapa Presencial – Dinâmica da Autoria e Produção de Material Diático 

 

 

2.2 Casos de Uso  

 

2.2.1 Organização da Sala Virtual 
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Neste exemplo, um participante organizou o ambiente virtual para os estudantes com uma 

mensagem de boas-vindas e apresentação do curso. 

 

 
Figura 2 – Organização do Curso na Sala Virtual 

 

No exemplo a seguir, a organização dos conteúdos em módulos de estudo seguiu o desenho 

educacional definido pelo participante em momento de prática. Os conteúdos foram 

desenvolvidos por meio de recursos tais como vídeos, páginas web, conteúdo scorm e 

animações, a seguir ilustrados na figura 3 e 4:  

 



 
Figura 3: Organização dos conteúdos em módulos de estudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4: Organização dos conteúdos em módulos de estudo 

 

2.2.2 Produção de Conteúdo no formato Scorm 

 

Um dos recursos tecnológicos apresentado na etapa presencial do curso foi um software de 

autoria multimídia com capacidade para desenvolver e finalizar um projeto de conteúdo no 

formato de pacote Scorm. 
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em Módulos 



No exemplo a seguir, figuras 5 e 6, um participante utilizou este recurso para apresentar o 

conteúdo de estudo, incorporando áudio e imagens selecionadas de acordo com o contexto da 

temática que havia selecionado para elaborar seu projeto de curso online: 

 

 
Figura 5: Produção de conteúdos em formato Scorm 

 

 
 



O mesmo participante utilizou a sala virtual para organizar a sequência de conteúdos e de 

atividades  para o estudante realizar o autoestudo, conforme figura 6 a seguir: 

 

 

 
Figura 6: Organização dos conteúdos em módulos de estudo 

 

3. CONCLUSÕES 

 

Os resultados esperados foram bem sucedidos, dando aos participantes a oportunidade de se 

apropriarem das possibilidades de utilizar as modalidades e-learning, b-learning, m-learning 

na preparação, oferta e gestão de cursos online. A imersão individual e de grupo na etapa 

presencial facilitou a aprendizagem na prática de ferramentas tecnológicas voltadas ao e-

learning. O mais relevante desta formação docente, neste trabalho brevemente relatado, foi a 

articulação teoria e prática e o empoderamento do professor participante em relação à 

produção de material didático paa disseminar conhecimentos na área nuclear. Ao final do 

curso os participantes levantaram necessidades e expectativas de cursos futuros, com a 

proposta de serem desenvolvidos por meio de uma comunidade de prática.  

 

Para uma reflexão final... 

 



na perspectiva de propiciar a reconstrução da prática pedagógica do 

educador, é importante no processo de formação levar em consideração os 

aspectos que emergem e se desenvolvem no cotidiano do seu contexto de 

atuação, favorecendo a este profissional a reflexão sobre a própria prática 

para compreendê-la e, possivelmente, reconstruí-la. (PRADO e SILVA, 

2009) 
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