
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 004/2020, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2020 

 

 

Estabelece orientações sobre a produção de 

conteúdo EAD no âmbito da Fundação 

Universidade Regional de Blumenau (FURB). 

 

 

O Pró-Reitor de Ensino de Graduação, Ensino Médio e Profissionalizante (PROEN) da 

Fundação Universidade Regional de Blumenau, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE: 

Art. 1.º Este documento serve para regular e instruir a produção de material a distância 

realizada por conteudista sob orientação da Divisão de Modalidades de Ensino (DME). 

Art. 2.º Ao iniciar a produção, o conteudista está ciente de que precisa assinar os 

documentos que regulam o processo e cumprir as normas institucionais de produção, as quais 

incluem: 

I – Cumprir o cronograma de produção. 

II – Realizar entregas parciais do material, conforme acordado com a DME. 

III – Entregar material autoral inédito e adequado às normas de referenciação da ABNT. 

IV – Elaborar a produção mediante modelo estabelecido. 

V – Fazer a formação da DME. 

 

REGRAS PARA A PRODUÇÃO DE MATERIAL 

Art. 3.º O professor deve planejar as unidades que comporão o componente curricular a 

partir da ementa da disciplina. Serão produzidas no mínimo três unidades, conforme modelo do plano 

de ensino e regulamentos da Universidade. 

Art. 4.º Cada componente curricular deve ter 9 a 17 webaulas, distribuídas nas unidades 

anteriormente definidas, devendo ser planejadas em conjunto com a DME conforme ementa e 

estratégia pedagógica. 

Art. 5.º As webaulas precisam ser produzidas conforme template disponibilizado pela 

DME, cuja estrutura básica segue o modelo descrito a seguir:  

I – Conter de 8 a 10 páginas (no caso de disciplinas de 72 horas) e de 5 a 8 (no caso de 

disciplinas de 36 horas).  



II – Ser estruturadas com introdução, objetivos, tópicos e seus respectivo 

desenvolvimento, atividades de passagem, resumo e referências bibliográficas com 

validade científica.  

III – Usar diferentes tipos de hipermídias e adequar o material às necessidades 

tecnológicas da disciplina. 

 

Art. 6.º O autor compromete-se a produzir roteiros de vídeos e gravá-los na FURB TV 

sob orientação da DME. Deve ser produzido um vídeo de apresentação do componente curricular, 

outro de fechamento e, no mínimo, um vídeo por unidade.  

Art. 7.º O material produzido para as webaulas resultará também em um livro e o autor 

se compromete a desenvolver as partes necessárias solicitadas pela DME como, por exemplo, 

apresentação do autor, apresentação do livro, finalização e ajustes solicitados para adequação ao novo 

formato. 

Art. 8.º Os componentes curriculares que possuírem características específicas e 

necessitarem de produção diferenciada do modelo acima descrito serão planejados em conjunto com 

a DME e terão a estrutura definida anexada ao cronograma de produção de material. 

Art. 9.º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Blumenau, 4 de dezembro de 2020. 

 

 

 

Prof. Dr. Romeu Hausmann 

Pró-Reitor de Ensino de Graduação, Ensino Médio e Profissionalizante 


