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1. ORIENTAÇÕES GERAIS, DOCUMENTOS DAS DISCIPLINAS E BIBLIOTECA VIRTUAL

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.

Orientações gerais

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 descrição dos conteúdos, suas principais
referências, roteiros de estudo e composição das médias finais a partir das atividades de
cada tópico e da avaliação presencial. Falaremos de todos esses itens mais adiante, certo?
Fazem partes dos documentos das disciplinas:
•

Plano de Ensino
O plano de ensino é o documento no 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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•

Rota de Aprendizagem
A rota de aprendizagem é, como o próprio nome diz, um roteiro de estudos. Esse

roteiro é distribuído em semanas e ajudará você a cumprir seus prazos sem correrias
evitando deixar atividades para a última hora!
•

Atividades, Notas e Média Final
Todas as orientações a respeito de notas, sejam das atividades do ambiente virtual,

das atividades de aulas presenciais (quando for o caso) e de provas presenciais 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!

SUGESTÃO

Pare um pouco essa leitura, retorne à página inicial do
curso e clique nos documentos para visualizá-los!
Lembre-se que você poderá baixar e imprimir caso ache
necessário!

Como vimos na apresentação da página inicial desse curso de Nivelamento, todas
as disciplinas dos cursos de graduação a distância da UNIFACEAR são agrupadas em FASES
(e não em semestres como os cursos presenciais). Cada fase contém dois MÓDULOS e cada
módulo, três DISCIPLINAS, como mostra a figura 1.
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Figura 1: estrutura dos cursos de graduação a distância da UNIFACEAR.

Então, no período de seis meses você deverá cursar seis disciplinas.

Para facilitar sua compreensão e organização, cada disciplina é dividida em cinco
TÓPICOS (esse curso contém apenas três!), e cada tópico, em seis SUBTÓPICOS! Parece
complicado..., mas não é! Você vai perceber assim que começar a explorar seu curso!
Veja na figura 2 quais são os seis subtópicos com compõem cada tópico das
disciplinas:

Figura 2: subtópicos das disciplinas
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Em cada tópico você também terá um lembrete, chamado de orientações gerais,
que sugerirá a melhor forma de estudar, para não perder nada de importante do
conteúdo!

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!
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2. OBJETIVOS DOS SUBTÓPICOS
FIQUE POR DENTRO, TEXTO, SAIBA MAIS E CONCEITOS FUNDAMENTAIS

Os cursos de graduação da UNIFACEAR foram desenhados pensando em auxiliar
no planejamento e organização do aprendizado, destacando contextos e pontos-chave
de importância para a compreensão de cada tema em particular.
Cada um dos subtópicos tem objetivos importantes na sequência do conteúdo,
procurando situar o tema dentro do contexto da prática profissional dando maior
significado ao estudo, e, consequentemente, ao aprendizado.
A seguir, falaremos a respeito dos quatro subtópicos de conteúdo, presentes em
todos os tópicos de cada disciplina de seu curso.

Fique por Dentro

Você já deve ter passado por situações nas quais não
conseguia visualizar de que forma determinado conteúdo se
encaixava dentro do contexto do estudo, qual o objetivo em se
aprender um ponto específico, ou ainda, de que forma o tema
em questão poderia ser relevante ao seu aprendizado. Nas
aulas presenciais isso pode ser resolvido facilmente
questionando o professor, mas, e no ensino a distância?

Sabendo que o aprender ocorre com maior facilidade quando o assunto tem um
significado compreensível ao aluno, o subtópico “fique por dentro” foi criado com o
objetivo de mostrar o contexto, destacar uma particularidade importante ou uma
curiosidade que pode facilitar sua compreensão e aprendizado. A ideia é apresentar
aspectos gerais em forma de visualização rápida e fácil, preparando você para os
subtópicos seguintes.
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Texto

Muitos dos textos indicados nos cursos fazem parte do acervo das
bibliotecas virtuais Pearson e Saraiva. Entretanto, você também pode encontrar
textos de outras bibliotecas virtuais de acesso livre ou escritos por professores autores
dos cursos. Todos esses textos são selecionados tendo como base as ementas
das disciplinas e seus objetivos, e, portanto, devem ser estudados integralmente.
Lembre-se que manter um caderno com anotações é fundamental para seu sucesso
nos estudos! Então, ao ler um texto, mantenha seu caderno a mão e tome nota
dos pontos principais da leitura, pesquise palavras desconhecidas e tome nota
das dúvidas! Reflita no que lê e tente relacionar o assunto com situações reais que
você tenha vivenciado ou ouvido falar a respeito anteriormente.
A compreensão do texto bem como seu aprendizado são avaliados nas
atividades dos tópicos e na avaliação presencial. Portanto, é fundamental que você
retenha o que está lendo, e para isso, a concentração é essencial. Mantenha uma
rotina de estudos e foco no que está estudando. Assim alcançará o sucesso!
Lembre-se que você somente poderá imprimir
os textos dos livros da Pearson se comprar créditos
diretamente da editora, e que a Saraiva não permite
impressão. Então, suas anotações serão imprescindíveis e
garantirão que se saia bem nas atividades e notas. Não há
como seguir adiante com êxito sem que haja esforço!

Aprofunde-se no estudo! Você tem livre acesso às BVs para estudar e ler o
que desejar. Aproveite os milhares de títulos disponíveis para aprender ainda
mais!

Saiba mais

Parte de seu material de estudo será publicada em forma de slides, no
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subtópico “saiba mais”, escritos pelos professores autores das disciplinas. Estude
com atenção, pois esse material também é avaliado nas atividades do AVA e na prova
presencial. Ele contém temas fundamentais do assunto do tópico, e assim, constitui
parte importante do seu aprendizado.
Embora sejam criados utilizando o Power Point, esses slides são salvos
e publicados para você no formato PDF, o que torna o download mais fácil e
evita desconfigurações.

Conceitos Fundamentais do Tópico

Todo o assunto que lemos pode ser resumido em conceitos-chave que
nos remetem ao tema de uma forma geral. Embora não sejam os únicos pontos
importantes do assunto, esses conceitos nos fazem lembrar de aspectos marcantes
do texto e seus objetivos, contribuindo, assim, para auxiliar na internalização do que
foi lido e estudado.
Mais uma vez, lembre-se do seu caderno de anotações. Reescreva os
conceitos e tente complementá-los com o que leu durante seus estudos - nos textos
indicados ou naqueles que buscou para aprofundamento, nos slides ou
complementos da disciplina e em outros recursos que você possa ter consultado
como fonte de conhecimento.

Busque saber mais, sempre. A única maneira de chegar na frente é correr mais
e ser mais rápido! E isso requer treino e dedicação!
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3. 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). Veja a seguir como suas notas serão
compostas para obtenção dessa nota.

1. Questionários de correção automática com peso total igual a 4.5 pontos.

São questionários realizados no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), em
cada um dos cinco tópicos. Cada questionário é composto por três a cinco questões
de múltipla escolha, cada uma delas com peso igual a três décimos (0,3) - em
questionários com três questões - e dezoito décimos (0,18) - em questionários de cinco
questões - sempre totalizando o valor máximo de nove décimos (0,9) por questionário.
As questões poderão ser apresentadas de forma randomizada ou não. 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 de acerto, 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.
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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!

2. Avaliação presencial com peso total igual a 5.5 pontos.

As avaliações presenciais serão realizadas em local agendado pela UNIFACEAR ao
final de cada fase do curso. As datas serão previamente publicadas no Ambiente
Virtual de Aprendizagem (AVA).

Valor total da avaliação presencial: cinco pontos e meio (5,5).

Nota Final (exceto para cursos de Engenharia e Arquitetura e Urbanismo)
A nota final será composta pela somatória de todas as notas obtidas durante o curso:

AVALIAÇÃO

NOTA

5 avaliações automáticas (0,18 x 5 = 0,9 cada) via AVA

4,5

1 avaliação presencial

5,5

Média

10,0
Estará aprovado o aluno que obtiver como média sete
pontos (7,0) ou mais!

Nota Final para cursos de Engenharia e Arquitetura e Urbanismo
AVALIAÇÃO

NOTA

5 avaliações automáticas (0,3 X 3 ou 0,18 x 5 = 0,9 cada) via AVA

4,5

1 avaliação presencial

4,5

2 aulas presenciais (0,5x2)

1,0

Média

10,0

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

Caso por algum motivo você não possa comparecer à prova presencial, ou, ao
realizar a prova não consiga obter a nota final sete (7,0), você poderá realizar uma prova
substitutiva, com peso de 5.5 (cinco pontos e meio), com conteúdo, data e horário a
serem informados pela coordenação de seu curso. Entretanto, procure sempre priorizar
as datas das provas presenciais regulares organizando-se com antecedência!

Estude bastante e dedique-se! Sua formação profissional
dependerá sempre de seu esforço e determinação!
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