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Of. Pres. ABMES nº 21/2013 
 
 

 Brasília, 22 de março de 2013 
  
 

Assunto: Primeiro MOOC – Massive Open Online Course de Língua 

Portuguesa no Brasil (Curso livre com certificação) 

 

Prezado associado, 

A Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES) tem a satisfação 

de convidá-los a participar do primeiro MOOC – Massive Open Online Course de Língua 

Portuguesa no Brasil (curso livre com certificação), iniciativa que visa auxiliar as 

instituições de ensino superior a usar avançadas tecnologias educacionais e os novos 

universitários a entrar com o pé direito na vida acadêmica. Em outras palavras, o 

MOOC pretende contribuir com o aprendizado do estudante de maneira que ele tenha 

uma boa fundamentação e domine de forma prática e eficaz o nosso idioma e possa 

aproveitar com êxito as disciplinas do seu curso de graduação.  

 

Trata-se de um curso a distância cuja novidade é adotar, pela primeira vez no Brasil, 

um sistema baseado na lógica da interatividade que utiliza todos os recursos modernos 

da Internet. Além da participação gratuita e da certificação, os estudantes terão a 

oportunidade de vivenciar estratégias de mediação de conteúdos, atividades, avaliação 

e feedback totalmente diferenciados dos modelos tradicionais em Educação a 

Distância. 

 

Exames como Enade, Enem, Prova Brasil, entre outros, têm demonstrado as imensas 

dificuldades do estudante brasileiro em efetivar habilidades básicas de leitura e 

escrita, refletidas em seu desempenho nas diferentes áreas do conhecimento.  
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Apoiado pela ABMES, coordenado pelo prof. Dr. João Mattar e desenvolvido pelo 

Grupo de Pesquisa GPTED do “TIDD – Programa de Pós-Graduação em Tecnologias da 

Inteligência e Design Digital” da PUC/SP, o MOOC tem como objetivo incorporar 

tecnologias ao processo de escrita, aperfeiçoando a produção de textos usados no 

contexto profissional e acadêmico. 

 

Mais informações sobre o projeto podem ser conferidas no material em anexo. Para 

outros esclarecimentos, entrar em contato pelo e-mail joaomattar@gmail.com. 

 

A chance de participar está ao alcance de sua mão!  

 

As inscrições já podem ser realizadas no seguinte endereço: 

http://mooclp.blogspot.com.br/p/inscricao.html 

 
 
Atenciosamente,  

 
 
 
 

Anexos 

Principais informações sobre o MOOC-LP 

Apresentação MOOC – Massive Open Online Course  

Sugestão de banner para divulgação do curso 

Sugestão de carta para divulgação do curso aos alunos 
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