IDENTIFICAÇÃO

FICHA DE INSCRIÇÃO
Nome completo:
Nome para crachá:
Endereço:
Cidade:
CEP:
Email:
Instituição:
Federal ( )

Estado:
DDD (Tel)
CPF nº:

Estadual (

)

Municipal (

)

Atenção: 1- Além de participar das palestras, mesa redonda... você deverá escolher, no quadro
abaixo, as atividades que deseja participar, de modo presencial, marcando as
opções, por ordem de prioridade.
2- O preenchimento das vagas será por ordem de chegada.

3- Enviar a Ficha de Inscrição para o e-mail:
financ-centresaf.ce.esaf@fazenda.gov.br ou maria.lessa@fazenda.gov.br
24/10 – 4ª feira (Tarde)
Temáticas

Opção CH Vagas

Responsável

Órgão

Local

Oficina - Funcionalidade da
Ferramenta Moodle

4h

22

Antonio Oliveira de
Andrade Guimarães Júnior

EGP

Sala 2

Minicurso - Acompanhamento e
Avaliação de Tutoria em EaD

4h

40

Robson Carlos Loureiro e
Luciana de Lima

UFC

Sala 1

Minicurso - m-EaD – Aumentando a
Capilaridade Tecnológica,
Econômica e Social

4h

34

Helder Teixeira Rodrigues

UFC

Sala 5

EGP

Sala 2

UFC

Sala 1

25/10 – 5ª feira (Tarde)
Oficina - Funcionalidade da
Ferramenta Moodle (Continuidade)
Minicurso - Mineração de Dados
Educacionais

4h

22

4h

40

Antonio Oliveira de
Andrade Guimarães Júnior
Henrique Sergio Lima
Pequeno

Data: /

/

Período de Inscrição: 08 a 22 de outubro/2012
Obs: Na folha seguinte há informações sobre os minicursos pesenciais.

Informações sobre minicursos
1- m-EaD – Aumentando a Capilaridade Tecnológica, Econômica e Social
De maneira bem simples, a educação à distância através de dispositivos móveis, como
tablets e, sobretudo Smartphones (novos celulares com ambientes operacionais
Android, Windows Mobile, iPhone, Black Berry, ou simples páginas em html),
consistem em fornecer acessibilidade social de extrema capilaridade.
Entenda o termo "social" referenciando a públicos diferenciados por níveis de
dificuldade sensorial e motora, faixas etárias, faixas econômicas, diversos níveis de
entendimento digital e também àqueles que desejam exercitar o ócio produtivo.
Durante a oficina, haverá a apresentação de uma parte teórica, com o objetivo de
situar os participantes sobre as potencialidades de alcance social desta ferramenta e
também uma parte prática, onde cada um irá desenvolver sua página mobile particular.

2- Mineração de Dados Educacionais
Quanto à Mineração em EaD, consiste de uma base algorítmica de inteligência
artificial que busca dar apoio a ferramentas de Suporte à Decisão, Business
Inteligence e Sistema de Recomendações, que analisa padrões de comportamento
nos "cubos de decisão" dos diversos atores envolvidos nos processos de EaD (do
Estudante ao Gestor), devolvendo relatórios de auxílio à tomada de decisão.

