MANUAL DO ALUNO EM DISCIPLINAS NA
MODALIDADE A DISTÂNCIA

ORIENTAÇÕES PARA OS ESTUDOS EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

Caro (a) Acadêmico (a),
Seja bem-vindo (a) às disciplinas ofertadas na modalidade a distância.
Oferecemos todas as condições para que você possa obter êxito no processo de
aprendizagem. Além de poder organizar seu horário de estudo você adquirirá uma experiência
marcante em sua trajetória acadêmica, tanto na aquisição de conhecimentos quanto na
possibilidade de ter contato com as mais novas ferramentas tecnológicas e educacionais.
Para que você tenha sucesso em uma disciplina na modalidade a distância é preciso, antes de
mais nada, ter disciplina. É importante planejar e organizar seus estudos. Reserve, no mínimo,
1 (uma) hora do seu dia para o estudo da disciplina a distância.
Seja persistente. Você irá se deparar com situações novas ao longo do processo de
aprendizagem a distância, mas não desanime, persista nos estudos. Esteja atento (a) ao
cronograma das atividades propostas, esforçando-se para realizá-las antes do prazo previsto.
Recorra ao tutor sempre que houver dúvidas.
Nosso intuito, além do seu conforto no processo de aprendizagem, é contribuir para que você
seja um profissional autônomo, intelectual e profissionalmente, capaz de se responsabilizar
pela própria formação.
Você contará com uma equipe multidisciplinar, preparada para atendê-lo (a) em questões
tecnológicas, educacionais ou outras que possam surgir.
Este Manual possui algumas informações necessárias para você direcionar melhor seus
estudos.
Lembre-se sempre que você é a pessoa mais importante no processo de aprendizagem!
Atenciosamente,
Núcleo de Educação a Distância (NEaD)
Núcleo de Orientação Psicopedagógica (NOP)
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1. O QUE É EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

É uma forma de ensino/aprendizagem mediados por tecnologias que permitem que o professor
e o aluno estejam em ambientes físicos diferentes, em horários diferentes, mas compartilhando
conhecimento.
Nesse sentido, o aluno possui flexibilidade para escolher o dia, o horário e o local mais
adequado às suas necessidades para realizar os seus estudos.
Na educação a distância, o aluno pode gerenciar o seu aprendizado, pois possui autonomia
para estudar de acordo com sua disponibilidade de tempo.
A educação na modalidade a distância vem sendo considerada uma forma alternativa para
ampliar horizontes no que diz respeito à formação profissional e científica.
A Educação a Distância (EaD) foi legalizada, no Brasil, pela Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional - LDBEN (BRASIL, Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996) e
regulamentada pelo Decreto n. 2.494 em 10 de fevereiro de 1998. A modalidade tem normas,
regras e princípios cujas mudanças apontam para uma explicitação clara de seus princípios e
exigências.

2. VANTAGENS DE CURSAR DISCIPLINAS A DISTÂNCIA

Há, nesta modalidade de ensino, uma redução dos custos de impressão dos trabalhos, bem
como dos custos associados à deslocação do aluno para as instalações de ensino, pois a
frequência acontece apenas em alguns dias da semana, quando o discente cursa as disciplinas
presenciais. Dessa forma, o aluno pode assistir às aulas em diversas localidades, não se
limitando a um único local de estudo.
A flexibilidade é uma grande vantagem ao cursar disciplinas a distância, uma vez que o aluno
pode realizar o seu estudo e suas práticas individuais de acordo com sua conveniência. Assim,
esses momentos vão exigir do estudante organização do tempo e disposição para aprender.
Outra vantagem é o acesso à internet, pois representa uma fonte de estudo e pesquisa e
conhecimento inesgotável muito importante para os educandos. O aluno também pode reter
mais rapidamente os conteúdos, se não receber influências externas ou ruídos prejudiciais.
É Importante ressaltar que, conversando por detrás da tela do computador em um ambiente
virtual, todos podem se expressar melhor, e não apenas o mais desinibido, como acontece
muitas vezes nas salas de aula (presenciais), eliminando a possibilidade de alguém sair do
ambiente virtual com uma dúvida em mente.
Os questionamentos feitos pelos estudantes são mais elaborados, pois eles têm mais tempo
para pensar e não perder a linha do raciocínio, podendo desenvolver uma pergunta ou
resposta melhor preparada.

O aluno tem o apoio de profissionais preparados e conta com ferramentas tecnológicas e
educacionais apropriadas para o ensino e a aprendizagem. Vale a pena salientar que na
modalidade a distância, o foco é o aluno.
Nos momentos de realização das atividades individuais está disponível um Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA) específico para a educação a distância, além de outras ferramentas da
informação e da comunicação.
O AVA é o espaço para acessar as informações necessárias para o pleno desenvolvimento e
realização das atividades avaliativas e de fixação. Nele, você encontrará motivação para
aprofundar seus estudos e interagir com os colegas de turma.
Nesse Ambiente, as pessoas que buscam novos conhecimentos podem se comunicar e
interagir com colegas e orientadores, compartilhar informações, trocar ideias, participar de
discussões temáticas em fóruns, desenvolver projetos em grupo, divulgar produção, pesquisar,
tirar dúvidas, ser, enfim, o próprio construtor do seu saber em colaboração com seus pares.

3. PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

Para que você tenha êxito em seus estudos conte, também, com profissionais dedicados e
comprometidos. É de extrema importância saber o papel que cada pessoa desempenha na
Instituição, para que seu aprendizado seja uma tarefa prazerosa.
No período de estudos sempre aparecem dúvidas sobre o assunto estudado, interesse sobre
alguma bibliografia especializada, exercícios para serem resolvidos, portanto, como bom
estudante, você deve buscar respostas para todas elas.
Todos os conteúdos das disciplinas na modalidade a distância foram desenvolvidos por um
professor conteudista, experiente e competente na área.
Durante todo o semestre, o aluno é acompanhado pelo Tutor a Distância, ou seja, um professor
com experiência na disciplina e em EaD, responsável por acompanhar a trajetória do aluno na
disciplina, tirando dúvidas, orientando quanto ao conteúdo, corrigindo provas e exercícios.
O Tutor é orientado pelo coordenador de curso, quanto aos estudos e discussões dos
conteúdos abordados. É ele quem irá conduzir o processo de ensino/aprendizagem e estimular
a participação dos alunos.
O tutor tem um prazo de, no máximo, 48 horas úteis para responder aos questionamentos dos
alunos, enviados pelas ferramentas de comunicação do AVA, para sanar dúvidas de conteúdo,
orientar a realização de atividades e comentar sobre a participação e postagem em atividades
propostas no AVA. É o tutor quem orienta sobre os prazos já divulgados no cronograma da
disciplina, uma vez que não são autorizadas prorrogações de datas das atividades avaliativas.

4. ESPAÇOS DA EAD NA INSTITUIÇÃO

O ambiente virtual de aprendizagem (AVA), também conhecido como sala de aula virtual é o
espaço virtual, onde há uma comunidade virtual de aprendizagem. É onde ocorrem as funções
interativas e mediadas pelo tutor, contendo os materiais de apoio, o registro das participações,

das discussões, dos trabalhos realizados, sendo possível a ele instigar, acompanhar e analisar
o processo de aprendizagem dos alunos.
O aluno pode contar, também com o Núcleo de Educação a Distância (NEaD), que é
responsável pela concepção, diretrizes e sistema da Educação a Distância, pertencente às
IES.

5. ENCONTROS PRESENCIAIS

Os encontros presenciais são necessários para que o aluno possa conhecer os tutores de suas
disciplinas e a plataforma em que são realizadas as aulas.
As avaliações durante o semestre letivo também são presenciais, realizadas na própria
Instituição, com datas definidas no calendário acadêmico.

6. CARACTERÍSTICAS E HABILIDADES ESPERADAS DOS ALUNOS DE UMA DISCIPLINA
A DISTÂNCIA

Na educação a distância é importante que o aluno possua ou desenvolva algumas
características e habilidades para que o processo educativo se concretize com sucesso.
O estudante deve ter compromisso, autonomia e disciplina para aprender. O bom desempenho
do aluno é de suma importância para o sucesso do aprendizado virtual.
É preciso saber gerenciar o tempo além de possuir disposição para interagir e colaborar para a
construção do conhecimento.

7. ALGUMAS ORIENTAÇÕES NECESSÁRIAS PARA AS DISCIPLINAS A DISTÂNCIA

As disciplinas podem ser cursadas no local escolhido pelo discente e não existe um horário
determinado para que ele possa se conectar ao Ambiente Virtual de Aprendizagem.
O aluno faz sua própria programação de estudos, levando em consideração a sua rotina diária
e respeitando os prazos dados pelas IES.
Havendo necessidade outros encontros presenciais podem ser combinados e agendados com
os alunos.
Os alunos das disciplinas a distância podem e devem utilizar toda a infraestrutura das IES.
É importante salientar que o Coordenador de Curso em disciplinas a distância é o mesmo que
o de disciplinas presenciais.

8. DICAS IMPORTANTES

•

Organize-se para obter êxito em seus estudos.

•

Planeje seus estudos de forma clara e objetiva.

•

Dedique-se aos estudos, no mínimo, 1 (uma) hora por dia.

•

Administre bem o seu tempo e cumpra o cronograma das atividades propostas não

deixando que elas se acumulem.
•

Acesse, pelos menos 2 (duas) vezes por semana, o Ambiente Virtual de Aprendizagem.

•

Retorne ao conteúdo sempre que considerar necessário.

•

Faça anotações sobre a atividade ou o texto que leu recentemente.

•

Organize e arquive as anotações que você fez nas últimas semanas.

•

Observe as orientações para envio das atividades e envie-as na data prevista.

•

No caso de dificuldade na realização das tarefas, comunique-se com o professor, via AVA,

buscando informações e explicações dentro do horário estabelecido.
•

Faça contatos com os outros colegas do curso.

•

Não deixe nada para última hora, pois poderá ocorrer falha de conexão ou algum

imprevisto, e você acabará deixando de cumprir os compromissos do curso.

