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RESUMO 

 

Este artigo pretende mostrar a implantação de uma plataforma de cursos de 

Educação a Distância (EaD) enfatizando o tema Web Designer Básico para 

Formação Continuada.  

 

INTRODUÇÃO 

 

De acordo com Nunes (1994), a Educação a Distância constitui um recurso de 

incalculável importância para atender grandes contingentes de alunos, de forma 

mais efetiva que outras modalidades e sem riscos de reduzir a qualidade dos 

serviços oferecidos em decorrência da ampliação da clientela atendida. Isso é 

possibilitado pelas novas tecnologias nas áreas de informação e comunicação que 

estão abrindo novas possibilidades para os processos de ensino-aprendizagem à 

distância. (FORGIARINI, 2005) 

 

OBJETIVOS 

 

Implementar um ambiente virtual com módulos na área de Web Designer nas 

modalidades on-line, oferecendo cursos totalmente gratuitos nos seguintes módulos: 

HTML, CSS, Dreamweaver, Photoshop e PHP. Possibilitando ao usuário montar sua 

grade curricular de acordo com a sua necessidade, desde que ao final do módulo 

tenha completado a carga horária exigida deste. Todos os módulos terão uma carga 

horária específica e um prazo determinado em dias para conclusão. O tempo é 

contado a partir da data da inscrição, ficando disponíveis durante vinte e quatro 

horas por dia, sete dias por semana, aguardando o acesso. 

 

METODOLOGIA  

 

A plataforma terá aplicação baseada na Web, o banco de dados utilizado será o 

MySQL e um gerenciador de banco de dados relacional que utiliza a Linguagem de 

Consulta Estruturada (SQL) em suas operações. As linguagens de programações 

utilizadas para este projeto foram: o HTML (Hyper Text Markup Language) para 
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realizar as definições nas páginas da web; o Dreamweaver CS5 é o software 

responsável pelo design do site; o CSS (Cascading Style Sheets) para mudar a 

aparência de todas as páginas com um mesmo estilo; o Java Script para fazer 

algumas validações nos formulários; PHP 5.5.0 para auxiliar no corpo dos menus e 

facilitando a navegabilidade e futuras alterações e manutenções na estrutura do site 

e o Adobe Photoshop CS5 manipulará as imagens do design do site.  

  

DESENVOLVIMENTO 

 

Na página principal home, encontra-se um texto explicando sobre os cursos EAD, 

também os links padrões que terão em todas as telas como, próprio home, login, 

cadastro, o curso, meu histórico, ajuda e contato. Em todos os módulos estará 

disponível: um arquivo com o conteúdo do módulo; um link de Windows Media 

Player com a videoaula da unidade dividida em blocos; uma atividade com questões 

específicas das videoaula e um questionário interativo com questões 

correspondentes ao conteúdo pedagógico da unidade. A aprovação do módulo dar-

se-á após a conclusão do questionário, obtendo no mínimo 70% de aproveitamento 

dele, podendo imprimir o Certificado de Conclusão do respectivo módulo.  

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

 

O Projeto EAD tem um layout definido, apresentando, em sua barra de menu, os 

serviços oferecidos pelo portal, dos quais já estão configurados e disponibilizados: 

 Cadastro do usuário: desenvolvido em HTML e PHP, acessa banco de dados 

MySQL, para armazenamento e acesso de login e senha dos usuários; 

 Acesso ao módulo HTML: possibilita acesso às videoaulas, às atividades para 

fixação dos conhecimentos adquiridos em cada videoaula, apostila eletrônica e 

questionário final para mensurar o aproveitamento do aluno, que pode ser verificado 

a qualquer momento; 

 Fale Conosco: formulário desenvolvido em HTML serve como meio de contato 

entre o suporte e o aluno, emitindo e-mail para posterior envio da resposta.  

O projeto encontra-se em construção, atualmente na fase de desenvolvimento, 

sendo que as etapas a serem implementadas são: 
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 Cadastro do tutor/professor; 

 Outros módulos do curso; 

 Página de emissão de certificados online; 

 Calendário de atividades; 

 Busca automática. 
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