Prezado (a) Monitor (a)
Seja bem vindo(a) ao PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PARA USUÁRIOS DOS CENTROS
DIGITAIS DE CIDADANIA DO PROGRAMA DE INCLUSÃO SOCIODIGITAL (PISD), uma ação do
Governo do Estado da Bahia, através da Secretaria de Ciência e Tecnologia e Inovação (SECTI),
em parceria com a Universidade do Estado da Bahia (UNEB)

O Programa de Capacitação para os usuários dos Centros Digitais de
Cidadania tem como objetivo oferecer cursos gratuitos voltados para a pré-qualificação
profissional, na modalidade presencial e a distância, possibilitando o uso inteligente
das tecnologias da informação e comunicação (TIC) pelas comunidades.

Será ofertado um total de 5.600 vagas, sendo:
•

1120 para o curso de Língua Portuguesa: Interpretação e Escrita de
Textos;

•

1120 para o curso de Matemática Básica e Raciocínio Lógico;

•

3360 para o curso de Informática Básica e Internet.

Nesta etapa do programa estarão participando 65 CDC e as vagas serão
preenchidas de acordo com a demanda de cada centro. Quando a inscrição atingir o
número total será encerrada.

A seguir, preparamos algumas informações e orientações para organizar o seu
trabalho como Monitor, responsável pelo processo de divulgação e inscrição dos
cursos:

1. Cabe ao monitor afixar cartazes de divulgação do curso, entregues na reunião
com equipe gestora, nas escolas, associações comunitárias, instituições
públicas e principalmente no seu CDC. Observe o período de inscrição que
será de 30.07 a 13.08.

2. Serão disponibilizadas um total de 5600 vagas, sendo 3360 para o curso de
Informática, 1120 para o curso de Matemática e 1120 para o curso de
Português.

3. Nesta etapa do programa estarão participando 65 CDCs e cada um terá em
média 100 vagas, sendo 60 para o curso de Informática, 20 para o curso de
Português e 20 para o curso de Matemática. As vagas serão preenchidas de
acordo demanda de cada centro, não sendo preenchidas serão remanejadas;
4. O CDC será o local de inscrições, e você monitor, responsável pelo CDC,
realizará a inscrição do candidato e deverá entregar a Carta de Orientação do
Cursista no momento da inscrição.
5. O passo seguinte será agendar com o Cursista um horário, 02 dias após a data
que ele realizou a inscrição, para a entrega do login e da senha de acesso a
sala de ambientação do curso. A senha será enviada para seu email pela
equipe gestora.
6. Antes de entregar o login e a senha você deverá apresentar, no próprio CDC, o
Vídeo de Abertura do Curso, disponibilizado no CD entregue na reunião com
a equipe gestora, que contem as orientações gerais sobre como participar do
curso. Esta etapa é obrigatória e muito importante para que todos tenham
conhecimento sobre todas as etapas do curso e como realizar as atividades. O
CD deve ficar disponível para novas consultas caso os cursistas tenham
dúvidas.
7. Além do Vídeo de Abertura, o CD contém outros vídeos que serão utilizados
durante a realização do curso. Caso os cursistas tenham dificuldades para abrir
os vídeos disponibilizados na sala de aula virtual do curso poderão assistir
no CD.
8. Haverá uma equipe responsável pelo bom andamento e funcionamento do
curso. Uma dessas pessoas é o tutor on line, que será o professor do curso e
estará dando suporte aos cursistas no desenvolvimento das ações e atividades
propostas no ambiente virtual do curso.

9.

O endereço do curso é www.ead.uneb.br

10. Para que você desenvolva um bom trabalho na qualidade de monitor em um
Curso na modalidade a distância recomendamos:

•

Manter sempre contato, através do Ambiente Virtual de Aprendizagem no
espaço ”Fórum de Monitores” com os tutores on line e equipe de
coordenação do Curso;

•

Conhecer os recursos tecnológicos de comunicação e informação
disponibilizados na internet;

•

Estimular e motivar os alunos a desenvolverem as atividades proposta
pelos professores tutores.

DICA é - Descobrir, Investigar, ser Curioso e
Aprender muito.

Nossa

Equipe de Gestora do Curso
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA

