
 

 

 

 

 

 
 

COORDENAÇÃO GERAL DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA – EAD 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE O SEU CURSO 

PARA O MÓDULO C 2012 - GRADUAÇÃO EAD 

 

Caro Aluno, 

 
Visando a melhoria e a qualidade pedagógica do modelo EAD, no Módulo C 

de 2012 os cursos terão as seguintes alterações: 
 

Aulas: 
 

A partir do Módulo C, além das AULAS DE CONTEÚDO, vocês 
contarão com AULAS INTERATIVAS, que acontecerão no Polo de 
Apoio Presencial - PAP, promovendo discussões, aplicações práticas 

dos conteúdos, síntese dos conteúdos etc. As aulas serão bastante 
atrativas e dinâmicas, apesar da presença não ser obrigatória, a sua 

participação será importante e com certeza será um APOIO A MAIS 
no seu processo de aprendizagem e formação. 
 

 
 

*Período de Prova Objetiva e data de Prova Discursiva 
disponível no cronograma de aula do seu curso no AVA. 

 
 

 
 



 

 

 

 

 
 

 
Atividades: 

 
 A nomenclatura da Atividade Supervisionada On-line passa a ser Atividade 

Pedagógica On-line; 

 
 Cursos Superiores em Tecnologia e Bacharelados em Administração 

e Ciências Contábeis: a Atividade Pedagógica On-line será composta por 
cinco atividades por Fase, disponibilizadas uma por semana, conforme 
cronograma de cada curso, que está disponível no AVA; 

 
Este novo modelo de atividade tem como objetivo criar uma rotina de 

estudo semanal, evitando sobrecarga de conteúdos e lhe possibilitando 
usufruir da flexibilidade pedagógica da EAD, que lhe permite gerenciar suas 
horas de estudo de uma forma adequada a sua rotina pessoal e profissional.  

 
OBS: o peso da atividade não sofreu alterações, continua com peso dois 

(2). 
 

 Licenciatura em Pedagogia e Letras: para estes cursos não houve 

alterações, continuarão as mesmas propostas de atividades: Portfólio e 
Atividade Pedagógica On-line (somente uma atividade por Unidade 

Temática de Aprendizagem). 
 
Disciplinas e conteúdos especiais: 

 
 Para atender a Resolução CNE/CP Nº 01 de 17 de junho de 2004, bem 

como a Lei Nº 9795 de 27 de abril de 1999 / Decreto Nº 4281 de 25 de 
junho de 2002, todos os Cursos Superiores do país deverão, 
respectivamente: 

a) ter a disciplina Educação das Relações Étnico-raciais e para o 
ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana incluída nas atividades 

curriculares; 
b) ter a Educação Ambiental ensinada de forma transversal, contínua 

e permanente, ou seja, durante todo o curso. 

Assim, os conteúdos de tais disciplinas serão sistematicamente 
incluídas nas atividades dos cursos de graduação tanto na modalidade 

presencial quanto na modalidade a distância. 
 

 A Prova de Recuperação - RCP será substitutiva. A nota obtida nesta prova 
substituirá a média final, com aprovação igual a 5.0. 
 

TODAS ESTAS ORIENTAÇÕES SERÃO APRESENTADAS AOS CALOUROS NA 
AULA INAUGURAL DO MÓDULO C. CASO TENHA DÚVIDAS ENTRE EM 

CONTATO CONOSCO OU COM O SEU POLO. 

 
KARIN LIMA 

COORDENAÇÃO GERAL EAD 


