
Ciências Humanas  

 880 

 
GESTEAD: UM OBJETO DE APRENDIZAGEM SOBRE GESTÃO EM EDUCAÇÃO A 
DISTÂNCIA. Larissa Ebeling, Ana Paula Frozi de Castro e Souza, Cláudia Zank, Daniela Cunha, 
Maira Bernardi, Augusto Rückert, Leonardo Centeno Salbach, Ana Carolina Ribeiro Ribeiro, Patricia 

Alejandra Behar (orient.) (UFRGS). 
O projeto de pesquisa “Gestionando a Educação a Distância” está sendo desenvolvido pelo Núcleo de Tecnologia 
Digital aplicada a Educação/UFRGS. Este se propõe a desenvolver o objeto de aprendizagem (OA) GESTEAD-
Gestão em Educação a Distância. O objetivo é abordar características e finalidades da gestão da EAD, focando a 
gestão de disciplinas à distância, de graduação e pós-graduação. Os temas tratados são: 1)Etapas do processo de 
gestão de cursos à distância e/ou semi-presencial; 2)Referências da Gestão de EAD: desenho do projeto, papel dos 
gestores e equipe multidisciplinar; 3)Diferenças EAD e Educação Presencial; 4)Diretrizes e Estratégias didáticas, 
comunicacionais e tecnológicas; 5)Competências e habilidades para prática pedagógica em EAD: definição das 
funções dos agentes: professor, tutor e alunos. O GESTEAD disponibiliza cenas em forma de arte seqüencial, com 
base em situações cotidianas de um educador ao planejar suas disciplinas na modalidade EAD. São disponibilizados 
materiais de apoio através de artigos sobre os temas abordados, vídeos, biblioteca, glossário, slides, mapas 
conceituais e desafios. As etapas de desenvolvimento já realizadas do GESTEAD são: 1)Concepção do projeto: 
definição das linhas mestras e planejamento inicial. Nesta etapa, foram estabelecidos os pressupostos teóricos e seus 
principais objetivos; 2)Planificação do storyboard: critérios de navegação e pesquisa sobre materiais de referência; 
Atualmente, o GESTEAD está em fase de implementação com previsão para 2008/2. Nesta etapa estão previstos: o 
estudo do desenho da interface para oferecer uma navegação intuitiva ao usuário, de acordo com os objetivos do 
objeto e dos critérios de usabilidade. Na quarta e última etapa, será realizado um curso de extensão para validar o 
GESTEAD. (PIBITI). 
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