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O presente relato pretende compartilhar as duas etapas iniciais de construção de uma disciplina a 

distância (EAD) para alunos de graduação do curso de História da UFRGS, sendo elas: 1) a transposição do 

modelo presencial para a modalidade à distância, ou seja, a adaptação de uma disciplina presencial pré-existente 

para um ambiente virtual de aprendizagem (AVA); e 2) a apresentação das ferramentas utilizadas e sua recepção 

entre os alunos. O trabalho foi desenvolvido na disciplina História, Mídia e Poder, do departamento de História 

da UFRGS, sendo o primeiro experimento do tipo no departamento. A disciplina eletiva foi organizada em cinco 

módulos de estudo, utilizando-se para isso o ambiente virtual de aprendizagem Moodle. O propósito inicial para 

a seleção de recursos a serem usados em ambiente virtual foi a potencialização das dinâmicas de interação entre 

professor, tutor e discentes, com o propósito de ampliação das experiências de sala de aula. O objetivo central 

deste trabalho é, portanto, avaliar o processo de criação da disciplina no ambiente virtual e o uso das Tecnologias 

da Informação e Comunicação no ensino superior de História a partir da experiência desenvolvida. Debate-se, 

assim, a aplicação da modalidade à distância para o ensino e a aprendizagem da História tendo em vista a 

formação de pesquisadores e professores na área. Questiona-se, por exemplo, a efetividade das discussões em 

fóruns, a realização de exercícios virtuais e a construção de um texto coletivo (Wiki), enquanto mecanismos de 

construção do conhecimento. Os resultados apresentados são ainda parciais uma vez que a etapa final de 

avaliação do projeto só poderá ser realizada após o encerramento das atividades letivas de 2015/2.  A disciplina 

EAD foi desenvolvida com o apoio da Secretaria de Ensino a Distância da UFRGS (Sead/Edital 21).  


