Manual AVA

1. ORIENTAÇÕES GERAIS

Caro (a) aluno(a)

Aprender requer organização e disciplina. O estudo a distância pode ser ainda
mais proveitoso que o presencial, desde que você se dedique, crie o hábito de estudo e
mantenha uma rotina diária, com horário específico, em local silencioso e que garanta boa
concentração.
Todo o material postado nas disciplinas é importante para a sua formação. Leia
sempre as orientações de estudo, os textos, slides e qualquer outro material publicado por
seu professor. Muitas dúvidas surgirão, caso você pule etapas do conteúdo e tente seguir
em frente sem estudar ou sem ler todas as orientações publicadas nas suas disciplinas.

Documentos das disciplinas

Todas as disciplinas da UNIFACEAR apresentam, em sua abertura, documentos
que podem ser baixados e impressos, com a descrição dos conteúdos, suas principais
referências e composição das médias finais a partir das atividades de cada tópico e da
avaliação. Fazem partes dos documentos das disciplinas:

•

Plano de Ensino

O plano de ensino é o documento pelo qual o professor apresenta os objetivos a
serem alcançados pelo aluno ao final da disciplina e contém todos os temas a serem
trabalhados, a metodologia a ser utilizada, as formas de avaliação e as referências na qual
o estudo deve se basear.
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•

Atividades, notas e média final

Todas as orientações a respeito de notas, questionários e provas, estão detalhadas
nesse documento. Conhecendo os critérios de avaliação da UNIFACEAR você poderá
se programar reforçando o aprendizado naqueles tópicos em que poderia ter se saído
melhor!
•

Organização das disciplinas

As disciplinas dos cursos de graduação a distância da UNIFACEAR são
agrupadas em períodos. Cada período tem 6 disciplinas. Então, no período de quatro
meses, você deverá cursar seis disciplinas.
Para facilitar sua compreensão e organização, cada disciplina é dividida em
TÓPICOS e cada tópico, em SUBTÓPICOS! Parece complicado..., mas não é! Você vai
perceber assim que começar a explorar seu curso!
Tenha sempre em mente que aprender é uma atividade que requer empenho seu!
O estudo e a dedicação são necessários sempre que se deseja conquistar novos horizontes
e cruzar grandes fronteiras!
Faça sua parte, e conte sempre conosco! Estamos aqui para trilhar esse caminho
de sucesso com você!

2. ATIVIDADES, NOTAS E MÉDIA FINAL

A avaliação deve ser parte integrante do processo de ensino e aprendizagem e
por esse motivo, deve ser contínua e formativa, de modo a acompanhar o seu
desenvolvimento durante o curso.
A nota final para aprovação na UNIFACEAR é sete (7,0). A seguir, veja como
serão compostas as notas.
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Questionários de correção automática

São questionários realizados no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), em
cada um dos tópicos. A somatória das notas de todas as atividades de uma disciplina tem
peso total igual a quatro pontos e meio (4,5).
Em cada questionário você poderá fazer uma segunda tentativa, caso queira
reforçar conteúdos e/ou melhorar sua nota. Para tanto, deverá concluir a primeira
tentativa e clicar em “salvar e enviar”. Aparecerá na tela uma revisão do questionário
realizado e, na coluna da esquerda, você poderá visualizar o link “iniciar segunda
tentativa”. Clique sobre esse link para reiniciar.
Atenção: Não será possível alterar a resposta de questões durante a realização
do questionário! Para marcar uma opção diferente, deverá obrigatoriamente repetir o
questionário na segunda tentativa!

Avaliação

As datas das avaliações estão previstas no calendário acadêmico. As avaliações
são realizadas no final de cada período. Haverá uma avaliação para cada disciplina. O
valor total da avaliação é de cinco pontos e meio (5,5).
A nota final será composta pela somatória de todas as notas obtidas durante o
curso:

AVALIAÇÃO

NOTA

Questionários

4,5

1 avaliação

5,5

Total

10,0

Estará aprovado o aluno que obtiver como média sete pontos (7,0) ou mais!
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Prova Substitutiva

Se por algum motivo você não possa realizar a avaliação ou não obteve a média
maior ou igual a sete (7,0), poderá realizar uma prova substitutiva, com peso de 5,5
(cinco pontos e meio), com data prevista no calendário acadêmico.
Mas lembre-se! As notas dos questionários não poderão ser recuperadas após a 2ª
tentativa. A Prova Substitutiva, substitui apenas a nota da Prova com peso 5,5.

Estude bastante e dedique-se!
Sua formação profissional dependerá sempre de seu esforço e determinação!
Não se esqueça, estamos aqui para apoiá-lo!
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