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Projeto de curso / ação de capacitação

1. Título: Serviços e Recursos de TI

2. Identificação
2.1. Coordenador do curso/ação de capacitação: CERCOMP
2.2. Período de realização: no site do DDRH
2.3. Horário: três encontros online via EAD. Nos demais dias, o horário é flexível pois depende do
aluno utilizar as ferramentas de apoio do ambiente EAD.
2.4. Carga horária: 20 horas

2.5. Local: Via EAD, usando o Moodle em ead.cercomp.ufg.br e o ambiente de Webconferência da
UFG

3. Caracterização da clientela:
3.1. Número de vagas: 
3.2. Clientela alvo: Servidores da UFG (T. A. e Docentes).

4. Justificativa
O Cercomp é o órgão da UFG responsável por manter e gerenciar a infraestrutura de Tecnologia da
Informação (TI) da universidade, informatizar processos acadêmicos e administrativos e assessorar
os usuários no melhor uso da TI. 
Vários serviços e recursos de TI providos pelo Cercomp para a comunidade universitária são ainda
desconhecidos e pouco utilizados, como, por exemplo, as ferramentas de Webconferência e a de
Enquete. No entanto, tais recursos ajudam a criar novas formas de trabalho e possibilitam maior
interatividade na instituição.
Os objetivos do presente curso são, portanto, explicar como solicitar e utilizar  esses serviços e
recursos de TI, discutir regras de uso dos mesmos e estabelecer um contato mais próximo entre os
usuários e o Cercomp.

5. Objetivos do curso/ação de capacitação (gerais e específicos):
5.1. Gerais
- Melhorar o trabalho dos servidores, alunos e colaboradores da UFG por meio do uso mais eficaz e
eficiente dos serviços e recursos de TI oferecidos pelo CERCOMP.
5.2.  Específicos 
- Capacitar servidores das UFG no uso dos serviços e recursos de TI mantidos pelo CERCOMP
- Avaliar a adoção nas UAs e OAs dos serviços e recursos apresentados
- Identificar novos serviços e recursos de interesse da comunidade universitária

6. Metodologia:
6.1. Modalidade: EAD com participação de encontros online, auto-aprendizado com material de apoio
e avaliações online.
6.2.  Recursos didáticos: aulas expositivas por meio de web-conferência, vídeo-aulas, avaliações 
online e links Web para conteúdos complementares.
6.3. Observações: os encontros online (com participação do professor e dos alunos) usando 
webconferência ou chat serão gravados e disponibilizados para consulta dos alunos durante a 
realização do curso.

http://www.ddrh.ufg.br/


7.  Critérios para avaliação cognitiva:

7.1. Listas de exercício (2 pontos)
7.2. Avaliações online (5 pontos)
7.3. Projeto Final (3 pontos)
7.4 Aprovação com nota igual ou superior a 7,0
7.5.  Frequência mínima de 80% correspondente à realização das listas,  avaliações online  e do

projeto final

8. Recursos a serem providenciados pelo aluno para realização do curso:

8.1. Recursos físicos individuais, a serem providenciados por cada aluno para participar das aulas:
computador com navegador  Mozilla Firefox e  plugin flash instalado; microfone e fones de ouvido;
acesso a internet com velocidade mínima de 1Mbps. 
8.2.  Recursos  físicos  gerais:  ambiente  Moodle  do  CERCOMP,  ambiente  instalado  para  o
treinamento do Redmine, ambiente de webconferência.
8.3. Software adicional instalado no computador: LibreOffice, programa de captura de tela na forma
de imagem ou vídeo  (sugestão:  programas Shutter  e  Kazam para  Linux),  software  de suporte
remoto do CERCOMP; para o curso de VoIP,  instalar também programa de VoIP com protocolo SIP
(X-lite, Twinkle ou outro).

9. Conteúdo programático
Item H/a

1. Introdução ao CERCOMP 2
2. Direitos e Deveres do Usuário 2
3. Serviços e Recursos Disponíveis 9
4. Discussões sobre Tópicos Adicionais 3
5. Projeto Final 3

6. Avaliação do curso pelo aluno 1

http://get.adobe.com/br/flashplayer/
http://www.mozilla.org/pt-BR/firefox/fx/
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