DISCIPLINAS MINISTRADAS NA MODALIDADE EAD
A FACEMG acredita no potencial transformador da educação à distância, que permite aos alunos adotar uma
rotina autônoma de estudos, colaborando assim para que estes deixem de ser receptores e os professores
meros emissores do conhecimento, para se tornarem verdadeiros protagonistas do processo de ensinoaprendizagem.
Assim, com base no que dispõe a Portaria Nº 4.059 de 10 de dezembro de 2004 do MEC, A FACEMG
oferece, nas Matrizes Curriculares dos seus Projetos Pedagógicos de Curso, até 20% das suas disciplinas na
modalidade à distância.
Para tanto, a FACEMG em parceria com a UNIP disponibiliza no AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem) o
conteúdo ofertado ao aluno, a qualquer momento, pela internet. Isso possibilita ao estudante a organização
do seu ritmo de estudo.
A interação com o professor ocorre por meio do fórum, que acontece durante a disciplina. Esse espaço é
utilizado para debates entre alunos e tutores à distância que atuam na mediação das ações pedagógicas, por
e-mails, telefone e pelo feedback postado no AVA.
Já os tutores presenciais orientam os alunos com relação ao AVA, auxiliam na organização dos estudos,
facilitam a interação dos alunos com os tutores à distância, solucionam ou encaminham as dúvidas indicadas
pelos alunos. Além disso, juntamente com o coordenador de cada curso são responsáveis por:
a) promover a articulação e integração das disciplinas ofertadas na modalidade EaD com as disciplinas
presenciais e demais atividades docentes;
b) identificar os objetivos referentes às competências cognitivas, habilidades e atitudes desenvolvidas pela
EaD;
c) motivar a realização das atividades e orientar os alunos quanto à navegação no ambiente virtual de
aprendizagem;
d) acompanhar a trajetória dos alunos no decorrer do curso, estimulando e apoiando seu desempenho nas
atividades;
e) mediar a comunicação, procurando manter a regularidade de acesso ao ambiente virtual de aprendizagem;
f) monitorar o desempenho da infra-estutura e dos meios tecnológicos disponíveis na IES, passíveis de serem
utilizados em atividades de EaD;
g) articular esforços juntamente com a CPA para a implementação de mecanismos adequados de avaliação
da EaD ofertada na IES; e

h) autoavaliar-se continuamente como profissional participante do coletivo de um projeto que incorpora a
graduação à distância aos currículos de cursos presenciais.
Destaca-se que o atendimento aos alunos é disponibilizado através do plantão tutorial realizado por
profissional habilitado na área específica de atuação.
Cada disciplina cursada na modalidade EaD está dividida em unidades, sendo que, para cada uma, o aluno
deve assistir à tele aula sem a obrigatoriedade de data e horário, devendo estudar o conteúdo referente a
cada unidade, realizar as atividades propostas, responder aos questionários no AVA, respeitando o período
preestabelecido em calendário acadêmico divulgado no próprio ambiente.
Também estão disponibilizados no AVA avisos gerais e da disciplina, vídeos instrucionais, calendário, slides
de aulas, fórum de discussão etc.
PROVAS
Para a prova NP1 não há instrumento de avaliação. A partir da resposta dada aos questionários de todas as
unidades da(s) disciplina(s) no AVA a nota é atribuída automaticamente e lançada no sistema, de acordo com
os critérios divulgados.
Para a validação da NP1, os exercícios devem ser enviados para o sistema de acordo com o período
publicado no calendário. Envios após o prazo constante do calendário não serão considerados para a NP1,
pois novos questionários ficarão liberados somente para estudo.
A não realização ou o envio dos exercícios fora do prazo implicam Não Consta (NC) na NP1 e necessidade
de marcação de prova substitutiva.
Para as provas NP2, substitutiva e exame o coordenador do curso fará os agendamentos das provas, que
ocorrerão presencialmente, conforme o calendário acadêmico. Obs.: o exame é aplicado somente aos alunos
dos cursos de graduação.
Os conteúdos a serem estudados, tanto para obtenção da prova NP2 quanto para a prova substitutiva e
exame, são os de todas as unidades disponíveis no sistema.
No AVA (MINHAS COMUNIDADES – ASSOCIADA-COLIGADA) consta a relação dos tutores com respectivos
e-mails, dias e horários de atendimento, que recepcionam a mensagem enviada pelos alunos e a
encaminham para os tutores à distância, específicos de cada disciplina ofertada na modalidade EaD.
EQUIPE MULTIDISCIPLINAR
A Instituição oferece, nas Matrizes Curriculares dos seus Projetos Pedagógicos de Curso, até 20% das suas
disciplinas na modalidade a distância para cursos que já foram reconhecidos pelo MEC. A IES dispõe de
professores especialistas nas disciplinas ofertadas e parceiros no coletivo do trabalho político-pedagógico do

curso, e conta com as parcerias de profissionais das diferentes TIC, conforme a proposta do curso e ainda
dispõe de educadores capazes de:
a) estabelecer os fundamentos teóricos do projeto juntamente com o NDE do curso;
b) promover a articulação e integração das disciplinas ofertadas na modalidade EaD com as disciplinas
presenciais e demais atividades docentes;
c) identificar os objetivos referentes às competências cognitivas, habilidades e atitudes desenvolvidas pela
EaD;
d) motivar a realização das atividades e orientar os alunos quanto à navegação no ambiente virtual de
aprendizagem;
e) acompanhar a trajetória dos alunos no decorrer do curso, estimulando e apoiando seu desempenho nas
atividades;
f) mediar a comunicação, procurando manter a regularidade de acesso ao ambiente virtual de aprendizagem;
g) monitorar o desempenho da infra-estutura e dos meios tecnológicos disponíveis na IES, passíveis de
serem utilizados em atividades de EaD;
h) articular esforços juntamente com a CPA para a implementação de mecanismos adequados de avaliação
da EaD ofertada na IES; e
i) auto-avaliar-se continuamente como profissional participante do coletivo de um projeto que incorpora a
graduação à distância aos currículos de cursos presenciais.
AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA).
O suporte tecnológico distribui-se em duas dimensões: uma dimensão de recursos de interação para o
acompanhamento dos estudantes e uma de avaliação.
Para tanto, detalha-se abaixo o sistema de informação utilizado na veiculação dos conteúdos pertinentes.
Blackboard
A plataforma utilizada para a publicação de conteúdo é o Blackboard. Ele conta com as principais
funcionalidades disponíveis nos ambientes virtuais de aprendizagem e é composto por ferramentas de
avaliação, comunicação, disponibilização de conteúdo, administração e organização. Por meio dessas
funcionalidades, é possível dispor de recursos que permitem a interação e comunicação entre o alunado,
professores e tutoria, a publicação do material de estudo em diversos formatos de documentos, a
administração de acessos e a geração de relatórios.
No Ambiente Virtual de Aprendizagem Blackboard, o aluno tem acesso ao material pedagógico,
disponibilizado por disciplina, além dos recursos de interação que permitem o diálogo entre os alunos,
professores e a equipe de tutoria.
O material de cada disciplina é publicado pelo professor responsável por ela no Blackboard, seguindo a
proposta do calendário acadêmico de realização dos encontros presenciais. A publicação de material, módulo
a módulo, pelo professor, facilita o acompanhamento do aluno no AVA.

Há uma Equipe Multidisciplinar responsável pelo suporte pedagógico e operacional no Ambiente Virtual de
Aprendizagem - AVA, atendendo aos alunos quanto às dúvidas no ambiente acadêmico, mediando fóruns,
postando avisos, provas, questionários e demais informações pertinentes.
O Blackboard é utilizado como plataforma de distribuição de conteúdo em diferentes suportes, tais como:
textos, teleaulas, vídeos (entre os principais), integrando recursos de interação entre professores, equipe
multidisciplinar, tutores e alunos.
No Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA, o aluno tem acesso ao material pedagógico, disponibilizado por
disciplina, além dos recursos de interação que permitem o diálogo entre os alunos, professores e a equipe de
tutoria e multidisciplinar.
O material de cada disciplina é publicado pelo professor responsável por ela no AVA, seguindo a proposta do
calendário acadêmico de realização dos encontros presenciais. A publicação de material, módulo a módulo,
pelo professor, facilita o acompanhamento do aluno no ambiente.
Podem ser utilizados numa determinada disciplina os seguintes materiais: slides, questionários, exercícios,
textos complementares, fóruns e Estudos Disciplinares (ED), dentre outros. Sua disponibilização e veiculação
é gerenciada pela equipe multidisciplinar. O material é submetido às seguintes etapas:
1. recebimento e controle;
2. revisão ortográfica e uso correto da Língua Portuguesa;
3. diagramação;
4. liberação para inserção no AVA;
5. geração de imagens;
6. liberação para gravação das teleaulas;
7. liberação para a Tutoria;
8.Teleaulas.
A equipe multidisciplinar distribui o conteúdo pedagógico das unidades, respeitando a carga horária definida
na matriz curricular e organiza a sua apresentação aos estudantes. As teleaulas são gravadas de acordo com
a organização do calendário acadêmico.
As teleaulas, com duração de uma hora, são divididas em blocos, sendo que, ao final de cada bloco, o
professor propõe uma questão referente ao tema abordado. O bloco seguinte inicia-se com um comentário do
professor referente à atividade proposta no bloco anterior. A separação em blocos tem o objetivo de tornar a
aula mais dinâmica e interativa.
É importante ressaltar que todas as teleaulas são realizadas com intérprete de libras, o que permite às
pessoas com deficiências acompanharem o conteúdo ministrado pelo professor.

As teleaulas são gravadas em estúdio e editadas por profissionais e são enviadas ao departamento de
Educação Digital, que prepara o link e realiza a sua inserção no AVA. O docente da teleaula é acompanhado
no estúdio por um tutor da área da disciplina.
A interação no Ambiente Virtual ocorre pela Internet, de maneira síncrona e assíncrona. Em tempo real,
acadêmicos, professores conteudistas contam com softwares com suporte de áudio e vídeo, e por meio do
bate papo, com textos online. Porém não em tempo real, podem interagir por meio de fóruns, e-mail e outros
tipos de mensagens. No ambiente virtual de aprendizagem há espaço para discussões em grupo e
mensagens individualizadas.
ATIVIDADES DE TUTORIA
O professor-tutor desempenha primordialmente o papel de facilitador, mediador ou mentor do processo de
aprendizagem dos alunos. Grande parte do trabalho do professor-tutor consiste em orientar a realização de
tarefas, responder mensagens, corrigir trabalhos e provas. Mais especificamente, o professor-tutor
desempenhará as seguintes funções:
Funções pedagógicas: moderar fóruns de discussão, focalizando ou propondo questões; moderar reuniões
on-line; responder às dúvidas dos alunos; comentar, questionar, criticar, aprofundar ideias, relacionando-as
ao conteúdo disponibilizado na disciplina; articular teoria e prática, através da aplicação de estudos de caso;
compartilhar experiências; sugerir possibilidades de aprofundamento dos conteúdos e indicar/fornecer
materiais complementares; utilizar estratégias de facilitação e fixação da aprendizagem, propondo,
eventualmente, exercícios adicionais; acompanhar a participação dos alunos.
Funções sociais: enviar mensagens de boas-vindas, suporte e estímulo à aprendizagem; contribuir para a
criação de um ambiente amigável, valorizando e encorajando a participação; promover a interação e
colaboração entre os alunos.
Funções administrativas: estabelecer e/ou focar os objetivos das discussões; distribuir papéis e
responsabilidades nas atividades, orientando os grupos; agendar as atividades; esclarecer procedimentos e
regras de trabalho, tirando dúvidas sobre a disciplina; acompanhar evasão e participação da turma; avaliar os
trabalhos e atribuir notas; registrar as notas finais dos alunos.
Funções técnicas: orientar aos alunos na forma de submeter trabalhos, acessar conteúdos e enviar
mensagens; encaminhar questões de problemas técnicos sobre uso da plataforma e ferramentas de
aprendizagem para o suporte técnico.
CONHECIMENTOS, HABILIDADES E ATITUDES NECESSÁRIAS ÀS ATIVIDADES DE TUTORIA
O tutor é especializado na área de conhecimento em que atua e desempenha suas funções, em conjunto com
o corpo docente, articulado pelas diretrizes originadas na Coordenação do Curso e o corpo docente. Logo, o
tutor participa da construção e da gestão do conhecimento do estudante, por meio da tecnologia. Sua

ocupação primordial é a mediação do processo ensino-aprendizagem, ele facilita o entendimento e a
interação entre o estudante e a IES.
As habilidades requeridas para o bom desenvolvimento no processo de tutoria são:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Destreza para mediar às discussões entre o docente e o estudante por meio dos fóruns, chats e
telefone.
Prática para orientar o estudante em relação ao modo de realização das atividades obrigatórias
ao longo do curso, esclarecendo dúvidas sobre os conteúdos.
Aptidão para conduzir o estudante de forma que este se adeque aos parâmetros e exigências da
IES.
Sagacidade para facilitar a compreensão do conhecimento teórico científico e sua aplicação
prática.
Ser astuto para articular a interdisciplinaridade exigida pelo curso.
Perspicácia e flexibilidade na apreensão das pluralidades brasileira, acolhendo adequadamente
as regionalidades.
Ter competências comunicacionais e fluidez no relacionamento interpessoal.
Dominar as TIC´s disponibilizadas.

INTERAÇÃO ENTRE TUTORES PRESENCIAIS E À DISTÂNCIA, DOCENTES E COORDENADORES DO
CURSO
Tendo o estudante como centro do processo educacional, um dos pilares para garantir a qualidade dos
cursos presenciais que contemplam disciplinas à distância é a interatividade entre CPA, NDE, coordenador de
curso, professores, tutores e estudantes. Hoje, este processo é facilitado pelo avanço das TIC (Tecnologias
de Informação e Comunicação).
Ancorados num sistema de comunicação que permite ao estudante resolver, com rapidez as questões
referentes ao material didático e seus conteúdos, bem como aspectos relativos à orientação da aprendizagem
como um todo, os tutores presenciais e à distância se tornam os articuladores entre os estudantes, demais
docentes e coordenadores de curso, além de promover sua integração com os responsáveis pelo sistema de
gerenciamento acadêmico e administrativo.
Para atender às exigências de qualidade nos processos pedagógicos, são oferecidas e contempladas,
prioritariamente, as condições de telecomunicação (telefone, correio eletrônico, videoconferência, fórum, AVA
etc.) permitindo a aproximação entre o coordenador de curso, professores, tutores e estudantes.
Dessa forma a interação entre coordenador-professor-estudante, coordenador-tutor-estudante e professortutor-estudante deve ser privilegiada e garantida, com o intuito de motivar a aprendizagem, facilitar a
interdisciplinaridade e aprimorar as atitudes de respeito e solidariedade ao outro, possibilitando ao estudante
o sentimento de pertencimento ao grupo.

Portanto, a cadeia de relacionamento do tutor estende-se à equipe multidisciplinar, que trabalha em parceria
para potencializar o processo de ensino-aprendizagem, sendo que a atuação de todos deve ser sinérgica em
prol do estudante em suas atividades acadêmicas cotidianas.
Para tanto, a IES disponibiliza treinamentos por meio dos chats e fóruns de comunicação dirigidos à equipe
de tutoria, docentes e equipe técnico-administrativa e pedagógica, oportunizando momentos de interação e
discussão entre os participantes.
RELAÇÃO DE TUTORES À DISTÂNCIA
NOME DO TUTOR

Interpretação e
Produção de
Textos

PAULO DA SILVA
QUADROS

Doutor

Letras

Didática do
Ensino
Superior

Comunicação e
Expressão

PAULO DA SILVA
QUADROS

Doutor

Letras

Didática do
Ensino
Superior

Homem e
Sociedade
Língua Brasileira
de Sinais
(Optativa)

FLAVIA DE PAIVA
BRITES MARTINS

Mestre

Ciências Sociais

JANAÍNA RIBEIRO
BAPTISTA

Especialista

Pedagogia

Ciências Sociais

FLAVIA DE PAIVA
BRITES MARTINS

Mestre

Ciências Sociais

Sociologia

Relações ÉtnicoRaciais e
Afrodescendência
(Optativa)

FLAVIA DE PAIVA
BRITES MARTINS

Mestre

Ciências Sociais

Sociologia

Educação
Ambiental
(Optativa)

TIAGO DAVI VIEIRA
SOARES DE
AQUINO

Mestre

Geociência e
Educação
Ambiental/
Pedagogia

Formação em
EaD

Ensino e
História de
Ciências da
Terra

Direitos Humanos
(Optativa)

MARIA CAROLINA
COTRIM SANTO
MAURO

Especialista

Direito

Direito Penal e
Processo Penal

Metodologia do
Trabalho
Acadêmico

PAULO DA SILVA
QUADROS

Doutor

Letras

Métodos de
Pesquisa

PAULO DA SILVA
QUADROS

Doutor

Letras

Estudos
Ambientais e
Saneamento
Urbano
Economia e
Administração

CARLA DE
DOMENICO
FERNANDA
CIPRIANO

TITULAÇÃO

Especialista
Especialista

GRADUAÇÃO

PÓSGRADUAÇÃO

DISCIPLINA

Engenharia Civil
Administração
de Empresas

MESTRADO

DOUTORADO

Sociologia
Libras

Didática do
Ensino
Superior
Didática do
Ensino
Superior
Engenharia
Segurança do
Trabalho
Mba - Gestão
Empresarial

RELAÇÃO DE TUTORES PRESENCIAIS
NOME DO TUTOR
ADRIANA DO CARMO SILVA ROCHA COUTO

DISCIPLINA(S)

FORMAÇÃO ACADÊMICA

- Homem e Sociedade

Graduada em História e Mestre

- Ciências Sociais

em Educação Tecnológica

- Relações Étnico Raciais e Afro
Descendência (Optativa)
- Libras (Optativa)
CLÁUDIA MAGARETE LACERDA VELOSO

CRISTINA DE SOUZA LACERDA

- Metodologia do Trabalho Acadêmico

Graduada em Engenharia Civil e

- Métodos de Pesquisa

Direito e Mestre em Educação

-Direitos humanos (optativa)

Tecnológica

- Interpretação e Produção de Textos

Graduada em Letras e Relações

- Comunicação e Expressão

Públicas. Especialista em Língua
Portuguesa e Inglesa

THIAGO SILVEIRA LIMA

- Economia e Administração

Graduado em Engenharia
Elétrica

e

Mestre

em

Administração
GERALDO JOSÉ BRANDÃO DE ANDRADE

- Educação Ambiental (optativa)

Graduado em Engenharia Civil e

- Estudos Ambientais e Saneamento Urbano

Mestre em Construção Civil

