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TERMO DE REFERÊNCIA  

CURSOS CAMPUS VIRTUAL - 2023 

 

Nome do curso 

Preencha com o título do curso/temática que será tratada.  

Unidade 

Informe a unidade da Fiocruz a qual o recurso estará vinculado. 

Coordenador 
Insira o nome completo do coordenador do projeto e contato. 

Equipe interna  

Preencha com o nome dos participantes internos. 

 

Nome Unidade Vínculo 
 (servidor, bolsista, terceirizado) 

   

   

   

   

   

 

Equipe externa  

Preencha com o nome dos participantes externos. 

 

Nome Instituição 
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Descrição geral  
 

1.1. Objetivo geral do curso 
 
Descreva sucintamente os objetivos gerais do recurso e sua importância. 

 

1.2. Categoria 
 

Indique a categoria do curso  
(qualificação, aperfeiçoamento, atualização e desenvolvimento) 

 
1.3. Carga horária 

 
Carga horária total. 

 
 

1.4. Modalidade 
Autoinstrucional ou híbrido, à distância com tutoria,  formação modular,  
 

1.5. Tipo de público 
Interno, Externo, Interno e externo 
 

1.6. Processo seletivo 
Informe se haverá processo seletivo de alunos e descreva resumidamente como será 
realizado o processo seletivo, inclusive a forma de inscrição e envio de documentação, 
se necessário e os critérios para seleção. 

 

1.7. Número de vagas 
Informe o total de vagas  
     

1.8. Público-alvo 
 
-Para quem o recurso é destinado prioritariamente? Que outros perfis de público se 
interessariam por este recurso? 
 
-Qual é o nível de instrução/formação desejável que o candidato deve ter? 
 
  
 

 
1.9. Justificativa 

Explique por que é importante a oferta deste curso. 
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1.10. Objetivo Educacional 
Descreva sucintamente o objetivo geral do curso e sua importância 
 

1.11. Objetivos de aprendizagem módulo 
Especifique que competências, conhecimentos ou habilidades que serão adquiridos 
pelos alunos ao final de cada módulo.  
 

Exemplo: Ao  concluir este módulo o aluno estará habilitado a: 

● Identificar cenários de risco para transmissão da doença xxx. 

● Compreender o ciclo de transmissão da doença a partir do ciclo evolutivo do parasito 

 

1.12. Metodologia 
 
Descreva como curso será ofertado. No caso de curso completo, unidade ou módulo, 
defina se haverá interdependência entre os módulos, se será baseado em casos, 
híbrido, orientado à projetos, com gamificação, etc. 
 

1.13. Avaliação/Certificação (no caso de curso completo/módulo/unidade) 
 
Indique os critérios para conclusão e certificação. 
 

 
1.14. Pré-requisitos  

 
Quais são os pré-requisitos necessários no que diz respeito a formação específica, 
fluência tecnológica, habilidades etc. 
 
Especifique as configurações necessárias para acesso e desenvolvimento das 
atividades do recurso na internet (banda larga, velocidade, softwares específicos etc.). 
 
No caso de curso completo, ou módulo, informe qual é a disponibilidade de tempo 
diário/semanal que o aluno deverá ter para participar, de que locais poderá acessar e 
participar (se for semipresencial, os locais de atendimento para as atividades 
presenciais ou polos).  

 

1.15. Áreas temáticas 
Relacione as áreas temáticas. 

 
1.16. Palavras-chave 

Utilize preferencialmente os termos dos Descritores das Ciências da Saúde (DECS). 
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. 
 

2. Estrutura geral - Anexo 1 
 
 

● Defina quantos módulos terá o curso e quais são suas possíveis subdivisões. 

● Aponte se haverá relação de interdependência entre os módulos. Em caso de 

tutorial, defina o modo de navegação (sequencial ou não).   

● Informe a existência de um pré e pós-teste (Avaliação diagnostica). 

● Defina a existência de uma unidade de introdução na qual serão incluídas todas as 

instruções necessárias para a participação dos alunos no curso.  

● Identifique os materiais que serão utilizados para disponibilização dos conteúdos e 

em que formato se encontram (textos, vídeos, slides etc.).  

● Defina o grau de aceitação (quantas vezes) que o aluno poderá responder os 

mesmos exercícios e/ou atividades. 

● Aponte os tipos de atividades formativas que podem ser realizados visando o melhor 

aprendizado (Ex: Quis). 

● Aponte como será realizada a avaliação final (formativa). 

3. Cronograma – Anexo 2 
Informe as etapas e os prazos previstos para cada uma. 

 

4. Bibliografia 
Inclua as referências utilizadas na elaboração da proposta. 
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5. Termos de Cessão de Direitos Autorais 
 

De acordo com a política de acesso aberto da Fiocruz, todo material educacional produzido deve 
ser disponibilizado no repositório (Educare) para o reuso, desde que citem a autoria.   
Os professores autores/conteudistas, os atores ou professores que aparecem nos vídeos e 
produtores de fotos e imagens, precisam assinar os termos de cessão de direitos autorais 
disponibilizados para download abaixo.  

 
Termo - Cessão de direitos autorais 
Download 
Termo - Cessão de direitos autorais - obra futura 
Download 

 

6. Ficha Técnica 
 

Conjunto de informações que identificam o(s) responsável(is), autor(es) e demais pessoas que 
contribuíram na produção. A Ficha técnica é composta pela lista de autoridades e lista de 
créditos. 

Download 
 

7. Orçamento* 
 

 Quantidade/Etapas Meses Custo Mensal Custo Total 

Design e desenvolvimento 

1 Design de Interface 

1 Webdesign 
1 Design Educacional 

1 Editor 
1 Revisor ortográfico 

1 Produtor e editor de vídeos 
1 desenvolvedor de 

Infográficos  
1 Ilustrador 

? Conteudistas/autor 
 

 

 

  

CUSTO     

CUSTO TOTAL    
 

*considerando contratação externa por bolsa 

 
 

https://campusvirtual.fiocruz.br/portal/node/30411
https://campusvirtual.fiocruz.br/portal/sites/default/files/FIOCRUZ_Termo%20de%20Cess%C3%A3o%20Geral%203.0_formatado_22.08.17.docx
https://campusvirtual.fiocruz.br/portal/node/30409
https://campusvirtual.fiocruz.br/portal/sites/default/files/FIOCRUZ_Termo%20de%20Cess%C3%A3o_obra%20futura%203.0_formatado_22.08.17.docx
https://campusvirtual.fiocruz.br/portal/?q=content/39666
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Anexo 1 – Estrutura Geral 

Título do módulo/ 
Unidades ou aulas/ 

 

Subtemas 

Objetivos de 
aprendizagem 

 

Recursos 
educacionais 

(textos, vídeos, 
animações etc.) 

 

Estratégias 
(atividades, 

fixação) 

 

Avaliação 
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Anexo 2 
 

CRONOGRAMA DESENVOLVIMENTO DOS CURSOS - PROGRAMA CIÊNCIA ABERTA 2020     

                   

ATIVIDADES 

     

mês/ano mês/ano mês/ano mês/ano 

01 a 
07 

08 a 
14 

15 a 
21 

22 a 
28 

29 a 
04 

05 a 
11 

12 a 
18 

19 a 
25 

26 a 
01 

02 a 
08 

09 a 
15 

16 a 
22 

23 a 
29 

01 a 
07 

08 a 
14 

15 a 
21 

22 a 
28 

Nome do curso Responsável                  

Definição de estrutura do curso e conteudistas                   

Oficina/reunião conteudistas                   

Produção de conteúdo bruto                   

Revisão conteúdo bruto pelo coordenador                    

Revisão de português                   

Design Instrucional (Storyboards)                   

Validação dos Storyboards                   

Desenvolvimento do curso                   

Revisão e ajustes finais                    

Providências hotsite + Configuração AVA                   

Testes finais no Campus Virtual                   

Alinhamento para divulgação nos canais de 
comunicação                   

Lançamento do curso                   

 


