RELATÓRIO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO
DE EAD DAS FACULDADES PROMOVE,
KENNEDY, INFÓRIUM E PROFESSOR
ALBERTO DEODATO

Etapa nº 1: Construção e teste do Ambiente Virtual
de Aprendizagem – AVA - EFaculdade

a) Testar e aprovar a plataforma E-Faculdade e a integração com o software
de gestão acadêmica;
b) Manter e avaliar o desempenho, continuadamente.

Conteúdo
1. Descritivo da plataforma E-Faculdade
2. Descrição do Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA

Etapa nº 2: Adequação da parte pedagógica ao EaD
a) Elaborar os manuais da secretaria, professor/autor, do tutor e do aluno;
b) Capacitar professores/autores para a correta elaboração dos conteúdos;
c) Capacitar os tutores para o atendimento ao aluno do EaD;
d) Capacitar funcionários para atendimento aos alunos de disciplinas a distância;
e) Interagir com a equipe tecnológica para definição do design do AVA;
f) Definir os recursos e ferramentas que integrarão o AVA;
g)Testar e aprovar as ferramentas e recursos do AVA.

Conteúdo

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Manual do aluno
Manual do tutor
Manual da secretaria
Capacitação dos conteudistas
Capacitação dos professores
Materiais para capacitação inicial
a. Proposta de curso de capacitação docente
b. Lista de presença
7. Cursos de capacitação docente
a. Elaboração de materiais para EAD
b. Capacitação para produção e tutoria para cursos a distância
8. Treinamento para coordenadores de curso
9. Treinamento para atendimento ao aluno

Etapa nº 3: Definição do design do AVA - Faculdades
Promove, Kennedy, Infórium e Professor Alberto
Deodato
a) Caracterizar o público alvo (levantamento de necessidades);
b) Estruturar o ambiente virtual de aprendizagem conforme a
caracterização do público alvo;
c) Testar e aprovar o design do AVA;
d) Proporcionar condições para a efetiva aprendizagem do aluno.

Etapa nº 4: Inserção dos recursos e ferramentas
a) Selecionar os recursos e ferramentas a serem utilizados;
b) Inserir os recursos selecionados no AVA;
c) Testar e aprovar as ferramentas e recursos do AVA.

Etapa nº5: Capacitação da equipe interna
a) Preparar a equipe interna para implementação efetiva do ensino a distância;
b) Capacitar a equipe interna
pedagógico e tecnológico;

sob

dois

aspectos:

didático

c) Capacitar integrantes do setor administrativo nos processos
acadêmicos e outras funções;
d) Capacitar continuadamente toda a equipe.

Etapa n°6: Desenvolvimento de disciplinas para oferta
no Nivelamento a distância
a) Estabelecer os objetivos (geral e específicos) das disciplinas;
b) Elaborar o plano de ensino da disciplina;
c) Definir conteúdo programático, material didático, sistema de
avaliação, entre outros;
d) Acompanhar o curso em todas as fases de avaliação até a certificação.

Conteúdo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Regulamento do programa de nivelamento
Contrato de produção de material
Folder de divulgação
Texto de divulgação
Apresentação do Nivelamento
Programa de nivelamento em Português
Programa de nivelamento em Matemática

Etapa nº7: Oferta de disciplinas na modalidade a
distância
a) Definir as disciplinas a serem ofertadas;
b) Definir os professores autores para elaboração das disciplinas;
c) Definir os professores tutores para as turmas;
d) Disponibilizar os conteúdos no AVA/ Faculdades Promove, Infórium, Kennedy e
Professor Alberto Deodato;

Conteúdo

1. Código de ética e de conduta
2. Manual de atribuições do tutor a distância
3. Programa de atividades das disciplinas

