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Autoria de Conteúdo para a Construção de E-Book

continua...

APRESENTAÇÃO

A autoria de livros digitais para a modalidade de ensino à distância pode ser entendida como a elaboração de um texto 
acadêmico, o qual irá passar pelo processo de editoração diferenciada e será impresso e/ou publicado em um LMS para 
acesso dos alunos. Entretanto, nos dias atuais, diante das diferentes tecnologias disponíveis, buscamos neste curso 
capacitar acadêmicos e profissionais liberais na área de gestão, educação, saúde e tecnologia da informação que pos-
suem interesses em realizar autoria de materiais digitais diferenciados e competitivos no mercado de ensino à distância. 
Para tanto, este minicurso objetiva desenvolver técnicas e habilidades para realizar a autoria de conteúdo para e-Book; 
proporcionar uma nova experiência partindo do texto do autor (participante do curso); apresentar uma nova oportunidade 
de atuação na modalidade EAD e publicar o roteiro do seu conteúdo em LMS específico.

OS PARTICIPANTES DEVERÃO TRAZER PARA O MINICURSO

•Notebook próprio com sistema operacional Windows 2007 ou superior e pacote Office 2007 ou superior;
•Texto em Word de aproximadamente 20 páginas, preferencialmente de sua própria autoria, relacionado ao seu tema de 
interesse;
•Imagens, ilustrações, esquemas que possam ter alguma relação com o texto solicitado.

PRÉ-REQUISITOS

•Usuários intermediários de internet e pacote Office 2007 ou superior;
•Possuir interesse em conhecer o processo de autoria e construção de material para a modalidade EAD.



Prof. Ma. Kátia Ethiénne Esteves dos Santos
Mestre pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) na área de Formação de Educadores. 
Pós-Graduada em Tecnologias Educacionais pela PUCPR. Educadora desde 1985, com um histórico aca-
dêmico em Graduação em Pedagogia e Estudos Sociais. Coordenadora do Núcleo de Criação e Aper-
feiçoamento na área de Tecnologias Educacionais e da rede do Educador de formação à distância na 
Positivo Informática e Professora da Pós-Graduação da PUCPR na área de Tecnologias Educacionais.

Manoela Pierina Tagliaferro 
Aluna especial no Mestrado em Administração na Universidade Positivo (UP). Possui MBA em Geren-
ciamento de Projetos pela UP. Especialista em Gestão Escolar pela Universidade Castelo Branco (UCB). 
Especialista em Educação à Distância pelo SENAC-PR. Graduada em Pedagogia pela UP. Gestora de Pro-
dução e Tutoria de EAD na Universidade Positivo Online (UP).Tem experiência na área Educacional, com 
foco na modalidade de Ensino à Distância, e-learning, atuando principalmente na gestão de produção 
de material didático, implantação de metodologias de ensino e tecnologias educacionais e formação de 
tutores.

Profa. Roberta Galon Silva 
Especialista em Tecnologias e Educação à Distância pela Universidade Castelo Branco (UCB). Graduada 
em Pedagogia pela Universidade Positivo (UP). Supervisora de Tutoria na Universidade Positivo Online 
(UP). Atuou na modalidade à distância com capacitação de autores e tutores, análise de material, desig-
ner instrucional para cursos de graduação, extensão e corporativos.
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