
 

Atividades Coordenação AVAs e Conteúdos Digitais 
 
Desenvolvimento de AVAs 

● Configuração, Instalação e Manutenção de plataformas AVA como Moodle e Google           
for Education 

● Suporte ao SIGAA 
● Personalização de interface de usuário e de experiência de usuário para adequar as             

plataformas aos alunos e professores, bem como às diretrizes da instituição 
● Desenvolvimento e implantação de novos módulos e temas para as plataformas 
● Treinamento e elaboração de políticas e boas práticas para os ambientes virtuais de             

aprendizagem 
 
Desenvolvimento de Páginas WEB 

● Concepção do ambiente ao que tange estrutura e desenho 
● Planejamento, implementação e manutenção estrutural de páginas 
● Desenvolvimento e implantação de módulos, objetos, plugins e add-ons para as           

páginas web 
● Adaptação e implantação de sistemas gerenciadores de conteúdo para alimentação          

das páginas 
● Definição de políticas de uso e atribuições de papéis para editores de conteúdo das              

páginas - alinhado à ACS 
● Treinamento acerca das políticas e do uso dos recursos visuais, interativos e de             

edição das páginas 
● Testes de desempenho, integridade e segurança constantes para evitar possíveis          

problemas na experiência de usuário e na estrutura de servidores, mantendo os            
dados da instituição seguros 
 

Produção Audiovisual 
● Captação de áudio e vídeo através de equipamentos profissionais no estúdio da            

DMCD 
● Edição de vídeo e áudio produzidos no estúdio ou externamente, desde que sigam             

políticas e diretrizes previamente especificadas pela DMCD 
● Produção de peças de cartela, elementos de texto e lower third (tarja de             

identificação) de acordo com a identidade visual da UFSB ou diretrizes específicas e             
pontuais para aplicação e identificação dos mais diversos tipos de elementos dos            
vídeos produzidos 

● Produção de peças em motion design (ex.: vinhetas de abertura), bem como            
pós-produção e finalização de material audiovisual 

 
Criação de Arte e Edição Fotográfica 

● Elaboração de conteúdo gráfico para aplicação em páginas web, AVAs e vídeos            
produzidos nos estúdios 

● Edição de fotos para aplicação em páginas web, AVAs e vídeos produzidos nos             
estúdios 


