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          QUEM SOU?

Mara Rubia Theis
Professora desde 2002; no IFSC, 
Campus Jaraguá do Sul desde 2006.
Cursos:Integrado Modelagem e Superior 
em Design de Moda

Designer de serviços para educação: 
professor/planejador - estudante-usuário.

Pesquisadora na área de Criatividade, 
Corpo, Desenho, Modelagem.
-Conteúdos, metodologias e ferramentas 
interativas para APRENDIZAGEM ATIVA.



         TECNOLOGIA,  INTERNET E MÍDIAS
2016-2018 - pesquisas do meu mestrado, 
o produto - um protótipo de uma plataforma 
com conteúdos relacionados aos processos 
criativos de design de moda. Tema pesquisado 
desde 2000, tem 5 capítulos temáticos. (equipe)
http://criardesenharmodelar.com.br/

2018-2020 - Capítulo CORPO: Ergonomia e 
Moulage Cartesiana (modelagem 3D) com 
fundamentos matemáticos: Modamática. 
Pesquisa de mestrado da colega servidora 
Cristiane Albano Marquetti, ACESSIBILIDADE 
PARA SURDOS. (Cris)
https://moulagecartesiana.wixsite.com/moulage-libras

VERSÃO 2020
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          CAPACITAÇÃO CERFEAD
Edital 20/2019/ chamada interna para 
produção de unidades curriculares Ead, 
executado em 2020/1, carga horária: 60h.

1º contato para desenvolver conteúdos de 
uma Unidade Curricular com o MOODLE.
-Equipe atenciosa, boa experiência para mim 
enquanto estudante;

-Site é de uso intuitivo, com vídeos detalhados 
de cada etapa;

-Conexão MOODLE (recursos didáticos) e 
SIGAA(registro acadêmico);



   CAPACITAÇÃO CERFEAD

PARCERIA

Considero essencial a 
capacitação para que 
possamos experimentar 
fazendo, nossas forças e 
pontos a melhorar.
Inclusive para ampliar 
possibilidades nas atividades 
presenciais.

 Principais pontos fortes da minha experiência

  EQUIPE CERFEAD:
- ACOLHIMENTO;
- EMPATIA;
- COLABORAÇÃO;
- TRANSPARÊNCIA;
- TROCA DE EXPERIÊNCIAS;
- ACOMPANHAMENTO SEMANAL(+ dúvidas) - 

Tutor Profº Igor Thiago (gratidão).

   RECURSOS
- POR ONDE COMEÇAR?
- ROTEIRO
- TUTORIAIS do Moodle (configurar a sua sala 

com diversos tipos de recursos).



1. ROTEIRO DE AULA

- TODO + PARTES 
Separar conteúdos por etapas e 
distribuir por períodos (semana, 
quinzenal). 
- ORGANIZAR os conteúdos de cada 
etapa e COMUNICAR, LEMBRAR.
- Parceria com a COORDENAÇÃO de 
Curso e PEDAGÓGICO .

2. ROTEIRO DE VIDEOAULA

MÃO NA
 MASSA



2. ROTEIRO DE VIDEOAULA

- POST IT = poder da síntese;
- EU TESTO os conteúdos que 
desenvolvo = noção de tempo/ empatia;
-O QUE PRECISO MEDIAR?
- A cada etapa formulo um ppt com os 
materiais das videoaulas e links, 
encaminho para turma no SIGAA e 
Whatsapp.

*Design e testes: FAZER COM O 
USUÁRIO/ ESTUDANTES IFSC.

*DICA: alinhar que o whatsapp somente dias úteis e o 
horário.

MÃO NA
 MASSA



3. EQUIPAMENTOS

- Computador;
- Celular com câmera boa;
- Cabo USB - celular;
- 2 luminárias (branca led);
- microfone de lapela;
- suporte para celular;
*investi 450 reais.

DICA: usar papel de cor 
diferente de branco (sugiro cor 
craft ou verde)

MÃO NA
 MASSA

* IDEAL E O REAL = tempo e espaço físico



4. APLICATIVOS  

4.1 - COMPUTADOR - LOOM
É uma ferramenta que permite capturar sua 
tela, amigável, simples e fácil. GRATUITO.

- Você grava, edita tudo no mesmo lugar;
- Salva na nuvem (não ocupa espaço no computador);
- Você compartilha somente um link para seu 
estudantes;
- Podes organizar por pastas;
- Suporte do Loom é ótimo;
- PROFESSOR pode fazer o cadastro para 
acesso vitalício e ilimitado (COVID 19);
os demais tem limite de 25 vídeos de armazenamento gratuito.

MÃO NA
 MASSA

Tutorial Loom: Luís H. Lindner 
https://youtu.be/toj6_pxRqHE
Dúvidas - uso do Loom:
https://youtu.be/zv2aOkgDbB8 

https://www.youtube.com/channel/UC6yVgmiirMxum7kOV5y47mA
https://youtu.be/toj6_pxRqHE
https://youtu.be/zv2aOkgDbB8


4. APLICATIVOS 
4.2 - CELULAR - IP WEBCAM 

Aplicativo transforma seu celular em 
uma câmera móvel ou uma segunda 
câmera. Ideal para gravar aulas práticas 
e demonstração em aulas síncronas.

DICA: celular, conectar o cabo USB no 
computador, depois selecionar no celular: 
CONFIGURAÇÕES - ROTEADOR WI-FI e 
ANCORAGEM.
*Para não dar o Delay de imagem e voz 
durante a gravação.
                                          Assista o vídeo:

MÃO NA
 MASSA

Como transformar celular em webcam para o OBS (Android/ via cabo)
https://youtu.be/7LOQde8zWHE

https://youtu.be/7LOQde8zWHE


Seja você a transformação que deseja 
{vi}ver no mundo!

GRATIDÃO!

MARA RUBIA THEIS
e-mail: marubiat@ifsc.edu.br
whatsapp: (47) 999735191

mailto:marubiat@ifsc.edu.br

