
EAD GID: 

Curso Gratuito em Gestão da Informação Digital 



O planejamento digital é um 

passo importante para trazer as 

bibliotecas ao mundo da 

internet.  

 

O projeto é iniciativa da 

FESPSP, financiado pela 

Unesco via Iberbibliotecas e 

SNBP, em parceria com a 

Secretaria da Cultura de SP, via 

plataforma do Sistema Estadual 

de Bibliotecas Públicas (SisEB), 

e apoio da SPLeituras.  

 

Parte da experiência de mais de 

10 anos do curso de pós-

graduação em Gestão da 

Informação Digital da FESPSP. 

EAD GID:  apresentação 



· incorporem a competência digital em sua realidade e 

prática profissional com a aplicação de ferramentas de 

comunicação digital; 

 

· conheçam métodos de planejamento e escolha de meios 

de comunicação digital; 

 

· compreendam as principais questões legais sobre obras 

protegidas pelo direito autoral em ambiente digital. 

EAD GID:  Objetivos 

Novas Competências 

Planejamento 

Direitos autorais 

Que os profissionais de bibliotecas de acesso público: 



Design instrucional Planejamento de Tutoria e Aulas Estruturação do conteúdo Vídeos e Apostilas 

EAD GID:  Montagem da Solução Educacional 



EAD GID:  Disciplinas 



O site da EAD GID teve, durante o período da campanha, um total de 5.361 usuários, representando 

mais de 23.127 acessos ao ambiente para conhecer o curso. No gráfico podemos notar que o dia 10 de 

janeiro foi o pico de acessos, sendo este o dia que a FESPSP encaminhou mala direta à sua base de 

bibliotecários. Outros picos de acesso também representam divulgação por parte de parceiros como a 

SPLeituras, o SIsEB e o CRB8, que anunciaram o curso em suas redes sociais e plataformas de notícias. 

 

O tempo médio também está bem acima da média da navegação comum pela web. Mais de 3 minutos 

representa um engajamento maior por parte dos usuários, o que mostra o sucesso das mais de 1.000 

inscrições realizadas no sistema de cadastro do SisEB. 

EAD GID:  Hotsite e Campanha 



O post com o vídeo alcançou  organicamente 3.678 usuários do 

Facebook, a partir da página do curso. 

 

Foram 303 reações, comentários ou compartilhamento, o que é 

um índice de quase 10%, um bom resultado para viralização 

orgânica. 

 

Este post teve, ainda, 469 cliques em publicações. 

O vídeo foi visualizado por 852 usuários únicos, com um 

envolvimento de 303 usuários na primeira semana.   

 

O principal público atingido pelo vídeo foram mulheres 

de 33 a 45 anos do estado de São Paulo, foco principal 

do projeto. 

EAD GID:  Redes Sociais 



EAD GID:  vídeo lançamento 



RESULTADO GERAL - TURMAS 1, 2 E 3 

 

•1.529 inscritos, 1.200 pré-selecionados, 450 selecionados. 

Sendo 246 participantes do estado de São Paulo (55%) e 

204 de outros estados brasileiros (45%);  

 

•1.529 inscritos de 26 estados (exceto Roraima), 

450 selecionados de 26 estados. 9 estados do Nordeste 

(35%), 6 estados do Norte (23%), 4 estados do Centro-

Oeste (15%), 4 estados do Sudeste (15%) e 3 estados do 

Sul (12%);  

 

•O estado de São Paulo representou 54% do total de 1.529 

inscritos; 

 

•246 selecionados de 96 municípios de São Paulo, sendo 96 

cursistas da capital. Os 246 municípios contemplam 

15 Regiões Administrativas; 

 

•204 selecionados de 26 estados do Brasil, sendo 46 

cursistas do Nordeste (23%), 20 do Norte (10%), 32 do 

Centro-Oeste (16%), 52 do Sudeste (25%) e 54 do 

Sul (26%).     

EAD GID:  Resultados obtidos 

Fonte: SP Leituras 



Resultados 
Número de 

Alunos 
Porcentagem 

Concluíram todos os módulos 246 54,67 

Concluíram parcialmente 3 ou 4 
módulos 

31 6,89 

Concluíram parcialmente 1 a 2 
módulos 

57 12,67 

Não concluíram nenhum módulo 116 25,78 

100,00% 

O curso EAD GID objetivou capacitar, como 

extensão, 450 profissionais de bibliotecas do 

Brasil em Gestão da Informação Digital (GID).  

EAD GID:  Resultados obtidos 

BENEFICIÁRIOS QUANTIDADE (#) PERCENTAGEM (#) 

Homens 73 16,19 

Mulheres 378 83,81 

TOTAL 451 100% 

 

 



Curso de excelente qualidade, já 
recomendei vários colegas de 
profissão que fizessem também. O 
curso abriu meus olhos para tantos 
conceitos que ainda não tinha feito 
uso. Abriu um leque de novas 
oportunidades. Muito obrigada! 

Não conhecia as ferramentas para 
gestão da informação digital e 
pouco conhecia sobre o direito 
autoral. Foi excelente! 

O curso superou as  minhas 
expectativas. Tem nível de pós-
graduação e com certeza já estou 
utilizando na minha biblioteca.  

Eu estava muito desmotivada no dia a dia , com o trabalho, 
com a falta de expectativas e quando soube do curso atravės 
de meus amigos bibliotecårios que formaram comigo em 1995, 
eu logo me inscrevi. Quando recebi a noticia , chorei de emocao 
com meus filhos , pois sou viuva e cuido dos tres. Vi que seria 
uma oportunidade de dinamizar e melhorar ainda mais , pois ja 
utilizo ferrramentas e faço muitos cursos da empresa, porėm , 
hoje estå sendo um curso voltado para minha area e isso, não 
tem preço! O curso , os ensinamentos, os mediadores , tudo 
estå sendo muito mågico! Mesmo eu trabalhando com muitas 
ferramentas , conheci aqui vårias outras que não uso em meu 
dia a dia. Pude compreender melhor , mas vou melhorar mais 
para estudae em cursos ead por conta dos chats , que pra  mim 
ė novo. Quero fazer mais e mais cursos com vocês e poder 
indicar para meus colegas de profissão .Sei que enfrentei 
problemas com o tempo, pois hoje me vejo sozinha , com 
mudanças de horårio em duas bibliotecas por conta da crise , 
atendendo ao pūblico infantil, infanto juvenil e adultos de 
empresas , então , ė uma jornada, mas até agora , so tenho a 
agradecer a todos vocs , pela paciência, pelos ensinamentos , 
por tudo! MUITO OBRIGADA! Quero fazer mais e mais cursos e 
, com calma vou assistir alguns videos aqui que achei muito 
interessantes. OBRIGADA! 

EAD GID:  Depoimentos 

Divinópolis Minas Gerais 

São Carlos São Paulo 

Gama Distrito Federal Rio das Ostras-RJ Rio de Janeiro 



Através do curso comecei a 
compreender melhor a 
informação digital, suas 
características, potencialidades 
e arquitetura. 

o curso foi super atual e 
pratico, alem de muito rico de 
conteúdo. sugiro que os 
modulos 3 e 4 possam ser 
desmembrados em mais cursos 
(o conteúdo é muito 
significativo) 

O contéudo do curso é muito bom, tanto as 
apostilas quanto as aulas em vídeo, como a 
proposta é dar um panorama das 
possibilidades de uso de algumas 
ferramentas nas bibliotecas, avaliei que o 
tempo dedicado a cada módulo como 
suficiente, mas em alguns módulos, pra mim, 
poderiam ser maiores devido a quantidade de 
assuntos abordados. Em relação aos fóruns, 
acredito que a exigência de participação se 
justifique para incentivar a participação, mas 
achei excessiva a forma exigida para 
eventualmente justificar um atraso no 
cumprimento de alguma tarefa, 
especialmente a de participação nos fóruns. 

EAD GID:  Depoimentos EAD GID:  Depoimentos 

Belo Horizonte Minas Gerais 

Sao Bernardo do 
Campo 

São Paulo 
Vila Velha Espírito Santo 



Nosso muito obrigado! 

www.fespsp.org.br 

http://www.fespsp.org.br
http://www.fespsp.org.br

