A Secretaria de Educação a Distância da UFRGS torna público os projetos contemplados no Edital EaD 24/2017.
Se você é coordenador de projeto atente para as orientações descritas nos itens 11 e 12 do Edital que tratam do Termo de Concessão e das Bolsas.

A SEAD deseja sucesso nas ações de todos os projetos submetidos a este Edital.
Linha A – Oferta de disciplinas na modalidade a distância em cursos presenciais de graduação e pós-graduação stricto sensu
Aperfeiçoamento das disciplinas ‘Economia A’ e ‘Teoria Econômica’ na modalidade à distância
Curadoria Digital, fundamentos e aplicações
Disciplina de Pós-graduação CONTP016 – Pesquisa Operacional na modalidade EaD
Disciplina Ética do Desenvolvimento na graduação
GEOEAD – Suporte tecnológico em EAD para Geologia e Geofísica
Projeto Piloto da Disciplina de Superfícies do Curso de Engenharia de Materiais oferecida na Modalidade EaD
Sistemas de Controle de Qualidade de Alimentos de Origem Animal para Mestrado Stricto sensu
Tecnologias e Subjetividade a distância

Linha B – Pesquisas em Educação a Distância
Bases para desenvolvimento de um novo desenho do site Benveniste on-line
Complexidade textual em contraste português-inglês: bases para elaboração de atividades EaD para a formação de tradutores na UFRGS
Configuração e apresentação personalizada de objetos de aprendizagem
DIRETRIZES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO ENSINO À DISTÂNCIA DA FERRAMENTA AUTOCAD 2D
EAD e brecha digital de gênero
EDUCACAO A DISTANCIA NO ENSINO DE CONTABILIDADE GERENCIAL
Elaboração de um modelo socioafetivo do aluno (MoSA) a partir das interações em AVA
Leitura e produção colaborativa de hipertextos multimodais em língua inglesa no contexto acadêmico
Licenciandos e Tecnologia Móvel em Perspectiva:a Sinergia da Educação Aberta e da Educação a Distância em Ambientes Virtuais de Aprendizagem
Ontologia de Domínio para Competências Digitais em Sistemas de Recomendação Educacionais baseados em Competências
Práticas Interativas na Educação a Distância – fase II
Recomendação de conteúdos para a escrita coletiva digital: a integração do repositório digital da UFRGS a um editor de texto coletivo
Uso das Redes Sociais na EJA através do letramento digital: em busca da inclusão social e digital e da diminuição da evasão
Linha C – Recursos Educacionais Digitais
Análise de falha em materiais compósitos através de aplicativo online
Anatomia em Cabeça e Pescoço
Aplicativo DesTecPro: Contextualizando o Ensino de Desenho Técnico a partir da Prospecção de Mercado
Atlas Eletrônico Interativo de Anatomia e Histologia Humanas
Avaliação de Enfermagem: situação 2
Cerâmica Mbyá-guarani na aldeia Flor do Campo
Cuidado de enfermagem ao paciente no centro cirúrgico: ampliando o processo de ensino-aprendizagem com usa de tecnologia EAD
De aluno à estudante: o uso de recursos educacionais digitais como ferramenta ativa no “tradicional”
DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS INSTRUCIONAIS PARA A APRENDIZAGEM DE TÉCNICAS RADIOGRÁFICAS INTRA-ORAIS
e-book: Bases da Fisiologia Humana
Edu-InterGera-Educação Intergeracional: o desenvolvimento das relações sociais entre jovens e idosos
Inovações pedagógicas em Bioquímica: implementando os podcasts como uma ferramenta auxiliar de aprendizado presencial e a distância
MOOC de Tecnologia Assistiva
MOOC Metodologia de ensino em Ciências Sociais
MUSEU VIRTUAL DO CORPO HUMANO - JOGOS
O audiovisual em processos educativos: produção de material audiovisual relacionado ao rural
Orientações Ergonômicas para Atividades no Computador
Pergunte a um especialista
Produção de um OVA como forma de educação complementar para estudantes de nutrição da UFRGS
Produção de vídeos acessíveis para o Curo Acessibilidade em Ambientes Culturais EaD
Repositório digital para suporte ao ensino do Processo de Desenvolvimento de Produtos
SocioAVA_EP - Estratégias Pedagógicas a partir das interações sociais em Ambientes Virtuais de Aprendizagem
Tradução de Aplicativos Educacionais Livres
Vídeo Aula para Análise de Circuitos Utilizando o Método dos Nós
Videoaula sobre potenciais de membrana
Vídeos de desenvolvimento acadêmico e profissional do estudante universitário
Vitaminas e Coenzimas

