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3Apresentação

Apresentação

Bem-vindo ao Curso de Capacitação dos Gestores de Defesa Civil 
para uso do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2ID)!

Este Curso é uma parceria entre a Secretaria Nacional de Defesa 
Civil (SEDEC) e o Centro Universitário de Estudos e Pesquisas sobre De-
sastres, da Universidade Federal de Santa Catarina (CEPED/UFSC); e é 
executado pelo Departamento de Ciências da Administração da Universi-
dade Federal de Santa Catarina (CAD/UFSC).

O conteúdo do curso foi elaborado por especialistas da área e reúne 
informações atualizadas para o uso do Sistema Integrado de Informações 
sobre Desastres (S2ID), com as seguintes características:

l	Objetivo do curso: capacitar gestores para o uso do Sistema Inte-
grado de Informações sobre Desastres (S2ID), visando fortalecer 
ainda mais as ações de Defesa Civil.

l	Carga horária: 30 horas.

l	Período de realização: 45 dias. 

O curso é oferecido na modalidade de Educação a Distância (EaD), 
por meio de um Ambiente Virtual de Ensino-Aprendizagem (AVEA), no 
qual você terá acesso aos seguintes recursos didáticos:

l	livro-texto digital;

l	videoaulas; e

l	teleconferências.

Além desses recursos, você poderá contar com uma equipe de tutores 
que estará disponível durante todo o curso para ajudá-lo em sua caminha-
da e em todos os momento dos seus estudos.

Desejamos um ótimo aprendizado a você!

Equipe de Produção de Recursos Didáticos para Formação de Gestores
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Organização do Curso

Muito bem, vamos entender a seguir como funcionará o seu curso. 
A partir de agora, você saberá com quem poderá contar se surgirem 
dúvidas; saberá também quais serão os recursos didáticos disponíveis 
e como se dará a didática do curso. 

Além disso, é importante você saber como receberá o seu certificado 
e, principalmente, quem são os atores que compõem o Sistema de 
Acompanhamento ao Estudante.

Então, vamos ao trabalho!

O curso é realizado a distância em regime de tutoria, dessa forma, 
não exige assistência continuada dos estudantes em aulas presenciais, o 
que permite maior flexibilidade no horário de estudo e atenção personali-
zada por parte do professor. Vamos então conferir os recursos que estão à 
sua disposição, como é a didática do curso e como funciona o Sistema de 
Acompanhamento ao Estudante.

Recursos Didáticos

Para realização do curso, você utilizará o  Ambiente Virtual de Ensi-
no-Aprendizagem (AVEA),  no qual estão disponíveis os seguintes recursos 
didáticos: 

l	Livro-texto digital: é um importante elemento de comunicação 
do curso, pois possibilita ao estudante a construção do conheci-
mento, mediando uma interlocução entre estudante e professor. 
Esse livro está dividido em seis Unidades. 

l	Videoaula: é uma aula gravada em vídeo com informações sobre 
a disciplina. Esse vídeo possibilita que você estimule seu aprendi-
zado de forma a desenvolver melhor as suas atividades, pois você 
pode assisti-lo sempre que desejar. 

l	Teleconferência: trata-se de uma palestra transmitida ao vivo, via 
internet, com um ponto de emissão e diversos pontos de recepção, 
portanto, comunicação unidirecional. O estudante poderá assisti-la 

No AVEA você 
encontra um tutorial 

com orientações 
sobre como navegar 

pelo ambiente, 
aproveitando todas 

as ferramentas 
disponíveis. 
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no momento da transmissão ou posteriormente. A interação entre 
o participante e o estúdio de emissão da teleconferência pode ser 
realizada por telefone ou por e-mail.

Didática do Curso

A avaliação do curso está organizada em atividades e em fórum de 
discussão, da seguinte forma:

l	Atividades: serão seis atividades de aprendizagem abordando as 
Unidades do livro-texto. A atribuição de nota levará em conside-
ração o prazo de entrega e a correção dos exercícios com o intuito 
de verificar se os estudantes assimilaram os conteúdos abordados.

l	Fórum de discussão: trata-se de um fórum que aborda um tema 
relacionado ao livro-texto. Nele será analisada a interação dos 
estudantes sobre a temática do curso por meio da avaliação das 
opiniões partilhadas. O fórum ainda oferece a possibilidade de 
conhecer as experiências de seus colegas. 

Aproveitamento e Certificação

O estudante será considerado aprovado se obtiver aproveitamento 
igual ou superior a 75% nas atividades propostas durante a realização do 
curso. Todos os estudantes aprovados receberão certificado de conclusão 
de curso em meio digital.

Sistema de Acompanhamento ao 
Estudante

Durante o curso, você contará com uma equipe de profissionais ca-
pacitados para atendê-lo. Conheça as atribuições de cada um dos seus alia-
dos no processo de ensino-aprendizagem.

l	Coordenador do Curso: é quem acompanha e avalia todo o pro-
cesso de execução do curso. 

l	Professor: é o responsável pela elaboração do conteúdo do curso. 

l	Supervisor de Tutoria: é o responsável pela coordenação de todas 
as atividades da tutoria. 
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l	Tutor: é quem desenvolve tarefa importante atuando como elemento 
de ligação entre os estudantes e o curso; atua como moderador e 
como facilitador nas discussões; esclarece dúvidas; e, principal-
mente, promove a motivação dos estudantes para o estudo.


