
O NCED – Núcleo de Cidadania e Ensino Digital - foi

criado pelo estimulo e incentivo da Pró-Reitoria de

Extensão da Universidade Federal de Santa

Catariana (UFSC), por meio do Edital n°

2/2020/PROEX. Desse modo, no período de 22/06

à 30/11/2020, o NCED buscará atender

principalmente a demanda do referido edital,

constituindo em desenvolver cursos de extensão

virtuais voltados para a capacitação docentes,

discente e da comunidade, sobre tecnologias

educacionais e temas sobre cidadania.

NCED UFSC
O que é o NCED ?



DIANTE DA NOVA REALIDADE
SOCIAL FRENTE A SITUAÇÃO
DE PANDEMIA E NECESSIDADE
DE ISOLAMENTO SOCIAL, O
NCED TEM COMO OBJETIVO
DESENVOLVER E MINISTRAR
CURSOS DE EXTENSÃO
ONLINE, PRINCIPALMENTE
VOLTADOS À EDUCAÇÃO,
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E A
CIDADANIA. PARA CAPACITAR
DOCENTES, DISCENTE E
COMUNIDADE SOBRE O USO
DE TECNOLOGIAS DIGITAIS
EM EDUCAÇÃO E
DESENVOLVER
COMPETÊNCIAS EM
ASSUNTOS CORRELATOS A
CIDADANIA..

Qual é o
objetivo

do
NCED? ?



Duração de total de 20 horas: sendo 10 horas

de aulas síncronas, e, 10 horas assíncronas (com

materiais de leitura, vídeos e atividades).

 Todo curso terá um período de 12 horas de

disponibilidade para tirar dúvidas com

os monitores, por meio de chats, fóruns e

agendamentos. 

Ambiente online e moderno para o

desenvolvimento do processo de aprendizagem.

No período de 29/06 à 04/12 serão disponibilizados

24 cursos com as seguintes características: 

Todos os cursos serão ofertados de modo 100%

online, gratuito e por meio do

site: www.grupos.moodle.ufsc.br.

Como funcionarão os cursos do NCED?



Duração de total de 20 horas: sendo 10 horas

de aulas síncronas, e, 10 horas assíncronas (com

materiais de leitura, vídeos e atividades).

 Todo curso terá um período de 12 horas de

disponibilidade para tirar dúvidas com

os monitores, por meio de chats, fóruns e

agendamentos. 

Ambiente online e moderno para o

desenvolvimento do processo de aprendizagem.

No período de 29/06 à 04/12 serão disponibilizados

24 cursos com as seguintes características: 

Todos os cursos serão ofertados de modo 100% online,

gratuito e por meio do site: www.grupos.moodle.ufsc.br.

Há requisitos para participar dos cursos?



Serão ofertados 10 tipos de cursos, sendo que a maioria deles terá

mais de uma edição.   As inscrições para os cursos serão abertas

com 07 (sete) dias de antecedência. Verifique detalhes, datas e

link de inscrição nos sites a seguir: 

Quais cursos serão ofertados pelo NCED?

Moodle básico – Ações Básicas no Moodle: 
https://nced.paginas.ufsc.br/atividades/moodle-basico-acoes-basicas-no-

moodle/  
Moodle Avançado - Ferramentas do Moodle: 

https://nced.paginas.ufsc.br/atividades/moodle-avancado-ferramentas-do-
moodle/ 

 Metodologias e estratégias de ensino aprendizagem: 
https://nced.paginas.ufsc.br/atividades/metodologias-e-estrategias-de-

ensino-aprendizagem/  
Formação e capacitação docente: 

https://nced.paginas.ufsc.br/atividades/formacao-e-capacitacao-docente/
 Educação em direitos humanos:

 https://nced.paginas.ufsc.br/atividades/educacao-em-direitos-humanos/ 
 Desenvolvimento humano: 

https://nced.paginas.ufsc.br/atividades/desenvolvimento-humano/  
Educação em saúde:

 https://nced.paginas.ufsc.br/atividades/educacao-em-saude/ 
 Educação Financeira: 

https://nced.paginas.ufsc.br/atividades/educacao-financeira/  
Produção de Conteúdo Digital:  

https://nced.paginas.ufsc.br/atividades/producao-de-conteudo-digital/
Educação ambiental e sustentabilidade: 

https://nced.paginas.ufsc.br/atividades/educacao-ambiental-e-
sustentabilidade/



Realização de pelo menos 75% das atividades avaliativas

obrigatórias disponíveis no AVEA do curso; 

Responder o formulário “apresentação dos(as) discentes”; 

Responder a avaliação final do curso. Sendo essa a

avaliação dos(as) discentes sobre o curso.  

Onde posso ver uma agenda completa dos cursos
do NCED? 
No site NCED (https://nced.ufsc.br/) há um cronograma com todas

as edições dos cursos e seus respectivos links de

inscrição:  https://nced.paginas.ufsc.br/cronograma/    Mas lembre-

se: as inscrições abrem com 07 dias de antecedência do início do

curso. 

  

Como faço para me inscrever nos cursos? 
As inscrições para os cursos serão abertas com 07 (sete) dias de

antecedência, confira aqui a  agenda de cursos e links de

inscrição: https://nced.paginas.ufsc.br/inscricoes-2/  

Como faço para pegar o meu certificado?
 A emissão do certificado fica condicionada à:

  Os certificados serão emitidos pelo Sistema de Certificados

UFSC  em  até 30 dias após a realização do curso pelo link de

acesso: https://certificados.ufsc.br/   Para acessar ao seu certificado

basta conectar ao  site (https://certificados.ufsc.br/)  com o

seu login e senha do ambiente virtual do curso.   

Há requisitos para participar dos cursos? 
O único requisito é ter um número de CPF, para poder realizar  a

inscrição e acessar o ambiente virtual do curso.


