
O Curso de Especialização em Saúde da Família, modalidade a distância, da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), teve início em 2011 com a 
oferta de 1000 vagas. Em 2015, com a demanda da especialização para o Programa de Valorização da Atenção Básica (PROVAB) e para o Programa 
Mais Médicos para o Brasil (PMMB), o curso alcançou mais de 2000 profissionais matriculados, alocados em sete estados do Brasil (AC, AM, AP, RR, 
PI, RN, RS – exceto região metropolitana de Porto Alegre), em quatro turmas simultâneas.

A equipe necessária para esta oferta envolveu mais de 200 orientadores de aprendizagem, 20 apoios pedagógicos, doze profissionais de tecnologia 
da informação (TI) e seis de secretaria. Antecipando as dificuldades para realizar a gestão pedagógica e administrativa destes estudantes, através 
do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) Moodle, foram desenvolvidos dois sistemas: o Relatório de Acessos e Atividades e o Sistema de Re-
manejamentos Moodle.

Sistema de Remanejamentos Moodle
O Sistema de Remanejamento Moodle otimiza os processos de atualização de informações de usuários em espaços do Moodle, como, por exemplo, as informações de perfil de usuários, de vínculos orienta-

dor-estudantes na ferramenta diálogos e as trocas de grupos. Em um clique, após selecionar o a turma e o estudante desejado, alteram-se todas essas informações no contexto de um curso específico do 

AVA Moodle.

Relatório de Acessos e Atividades
O Relatório de Acessos e Atividades fornece informações ágeis sobre acesso, envio de tarefas e feedbacks, participação em fóruns e diálogos, proporcionando o monitoramento da frequência de es-

tudantes e orientadores e servindo de valiosa ferramenta no acompanhamento pedagógico personalizado do andamento educacional dos estudantes e do trabalho dos orientadores. Este relatório também 

se torna importante no sentido de sistematizar dados necessários a informar para as instituições parceiras nos Programas de Provimento (Comissões Coordenadoras Estaduais, Organização Pan-Ameri-

cana da Saúde e Ministério da Saúde) sobre a situação dos profissionais vinculados ao curso. 
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