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O que é MOOC?

MOOC (Massive Open Online Course) - é um 
curso massivo, aberto e online.  
 
Quem oferta esses Cursos?

Diversas universidades ao redor do mundo 
em diferentes áreas do conhecimento. A 
inscrição em um curso MOOC é gratuita e o 
acesso é aberto.

Quem pode cursar um MOOC?
 
Não há pré-requisitos para a sua realização. 
Os cursos são destinados para qualquer 
pessoa interessada, que apenas se inscreve 
e cursa. São oferecidos de forma massiva, 
para centenas de pessoas.

Quais as características gerais do MOOC?

Os cursos tem duração média de 1 a 2 meses. 
São estruturados com recursos educacionais 
abertos, em sua maioria. No entanto há muitas 
variações de apresentação/forma disponíveis 
na web. Para certificação é necessário 
atender as exigências do curso (cumprimento 
de tarefas, acesso) e, eventualmente, pagar 
uma taxa com valores variáveis.

Onde são ofertados? 
 
As instituições de ensino ofertam os MOOC 
por meio de plataformas de acesso aberto. 
Existem inúmeras plataformas específicas, 
pelo mundo. Algumas instituições criaram as 
suas próprias plataformas.

Coursera 
www.coursera.org

Udacity 
www.udacity.com

edX 
www.edx.org

MiriadaX 
www.miriadax.net

Udemy 
www.udemy.com

Lynda.com 
www.lynda.com

Skilled Up 
www.skilledup.com

Academic Earth  
academicearth.org

Saylor.org 
www.saylor.org

Codecademy 
www.codecademy.com/
pt

Canvas Network
www.canvas.net

Programa Paranaense de Práticas e Recursos Educacionais Abertos 

Ação Interinstitucional entre a Universidade Federal do Paraná e a Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Como procurar MOOC nas Instituições?

Centenas de cursos MOOC são ofertados 
mensalmente. Podem ser localizados nas 
próprias Instituições, nas plataformas que 
oferecem os cursos ou ainda por meio dos 
chamados buscadores.  
O uso de buscadores facilita o acesso às 
plataformas de Cursos Massivos Online 
(MOOC).

Para que servem os MOOC?

Para acesso fácil e rápido ao conhecimento 
em diversas áreas. São indicados para 
quem busca atualizar, revisar ou acessar um 
conhecimento ou informação. A curiosidade 
mobiliza muitos estudantes do MOOC.

Exemplos de plataformas que 
ofertam MOOC

REA PARANÁ

www.facebook.com/reaparana



Como usar o MOOC na prática pedagógica? 

Os educadores têm a possibilidade de inserir o MOOC nos cursos presenciais ou a distância. 
Esse MOOC pode fazer parte de um conteúdo ou  ser utilizado em partes (vídeo, texto, fóruns, 
debates) para instigar a curiosidade. Pode também integrar uma atividade pedagógica 
(seminário ou um processo avaliativo). 

CourseBuffet - www.coursebuffet.com
 
Coursetalk - www.coursetalk.com
 
Class Central - www.class-central.com

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ - UFPR
Pró-Reitoria de Graduação e Educação Profissional

CIPEAD - COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

Praça Santos Andrade, nº50, Centro - Curitiba - Paraná | CEP: 80020-300
Telefone: (41) 3310-2714 | Fax: (41) 3310-2657

A Comunidade  REA PARANÁ foi criada para abrigar as coleções de Recursos 
Educacionais Abertos (REA) e Práticas Educacionais Abertas (PEA) produzidas 
na Universidade Federal do Paraná.

Mais informações: dspace.c3sl.ufpr.br:8080/dspace/handle/1884/35989

Todos os  Trabalhos da SIEPE poderão ser submetidos no 
Repositório REA PARANÁ.
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