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BOAS-VINDAS 

 

O principal objetivo da educação é criar pessoas 

capazes de fazer coisas novas e não simplesmente 

repetir o que outras gerações fizeram. 

Jean Piaget 

 

Estamos imensamente satisfeitos em tê-lo conosco em mais uma importante 

jornada da sua vida, lembrando que o estudo a distância vai exigir de você autonomia 

e autodisciplina tanto para participar das atividades online, quanto dos encontros 

presenciais. Por isso, organize-se para os estudos. 

Reitera-se assim a necessidade da leitura criteriosa deste Manual, uma vez que 

ele contém as competências esperadas a serem adquiridas neste curso, bem como 

todas as orientações que lhe dizem respeito, pois o objetivo do mesmo é deixá-lo 

informado sobre as nossas diretrizes, auxiliá-lo na condução de sua vida acadêmica 

quanto ao desenvolvimento das atividades, sanar dúvidas e direcionar suas 

solicitações. 

Saiba que nossa equipe não medirá esforços para atendê-lo! Afinal, nosso alvo, 

além de for- mar profissionais qualificados, é fazer com que você seja sempre bem 

atendido nessa caminhada em busca do conhecimento. 

 

 

Equipe CEAD – UNICEPLAC VIRTUAL 

 

 

 



 
 

A INSTITUIÇÃO 

 

A Uniceplac Virtual tem como missão vencer a distância, qualificar pessoas, 

oportunizar o Ensino Superior e a educação continuada à população, oferecendo um 

ensino de vanguarda e responsável, proporcionando a inclusão social e digital.  

 

A Uniceplac Virtual tem como propósito promover a educação a distância 

com qualidade, de forma que nossos acadêmicos consigam realizar todas as 

etapas de construção do conhecimento sem dificuldades. 

 

As atividades acadêmicas da Uniceplac Virtual são realizadas por pessoas 

competentes, envolvidas com princípios éticos e focadas em preparar os alunos para 

enfrentarem os desafios de suas futuras carreiras profissionais. 

A Uniceplac Virtual oferece infraestrutura adequada e modelos pedagógicos 

críticos e ativos, visando contribuir para a melhoria da Educação Nacional e para o 

desenvolvimento sustentável da região Centro-Oeste e do País. 

 

A Uniceplac Virtual é conduzida pelos seguintes princípios e valores: 

Ética; Competência; Universalidade do Conhecimento e Fomento à 

Interdisciplinaridade; Planejamento e Avaliação como Princípios Orientadores da 

Prática Institucional; Inclusão Social; Qualidade. 

 

 

 

 

 

 



 
 

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

VANTAGENS DE CURSAR DISCIPLINAS A DISTÂNCIA 

 

A EAD se caracteriza pela flexibilidade com relação ao seu espaço e ao seu 

tempo disponível para estudar. A metodologia adotada respeita o seu ritmo de vida, 

sem prejuízo à qualidade do ensino.  

Ao cursar uma disciplina a distância, você terá como vantagem a flexibilização 

de tempo e de espaço. Além de poder organizar seus estudos para o melhor dia e 

horário, visto que você tem acesso ao conteúdo 24 horas do dia, você tem um 

atendimento individualizado, podendo enviar todas as suas dúvidas ao professor a 

qualquer momento e em, no máximo, 48 horas úteis todas elas serão sanadas 

A diferença da disciplina a distância para 

modalidade presencial. É que você não tem de estar na 

sala de aula, todo dia, no mesmo horário, com seus 

colegas, assistindo à aula. Isso significa que você tem 

liberdade para estudar no local e no horário que lhe for 

mais conveniente e adequado, escolhendo os conteúdos 

que você esteja disposto a estudar naquele momento.  

Lembre-se de que os bons resultados de um aluno que cursa alguma disciplina 

a distância dependem, sobretudo, da sua adaptação a novas metodologias utilizadas 

nessa modalidade. A autodisciplina e a seriedade com as quais você se dedicará ao 

curso a distância são fundamentais para o sucesso nessa nova empreitada.  

 

METODOLOGIA APLICADA UNICEPLAC VIRTUAL 

A Uniceplac Virtual tem investido em recursos e infraestrutura tecnológica com 

o objetivo de promover uma proposta metodológica diferenciada de Educação a 

Distância. As disciplinas virtuais dos cursos de graduação presencial são organizadas 

por unidades, sendo quatro unidades ao longo do semestre dividindo se em duas 

unidades por bimestre.  

Durante o módulo e o andamento das disciplinas, diversas atividades 

avaliativas serão realizadas, fórum de atividade, aulas expositivas dialogadas, uso da 

problematização. Questionários, estudos dirigidos individuais ou em grupo 

proporcionando a fixação dos conteúdos e a estimulando da capacidade crítica.  



 
 
O aluno tem a oportunidade de construir o conhecimento de forma colaborativa, 

debatendo com seus colegas de curso, e seu tutor o tema proposto, o que contribuirá 

para o desenvolvimento de sua aprendizagem. 

 

ATIVIDADES SALA VIRTUAL 

Fóruns 

Fórum de Discussão, atividade assíncrona que viabiliza a troca de informações, 

de impressões de leitura e de conhecimentos prévios dos alunos. Em uma turma na 

modalidade a distância, esse tipo de atividade permite o diálogo entre os alunos da 

disciplina, por intermédio e orientação do tutor. É importante destacar que o principal 

objetivo de um Fórum é proporcionar uma discussão em torno de determinado 

assunto. Por ser uma discussão, não faz sentido colocar postagens únicas e que 

complementem opiniões e ideias já apresentadas por outros colegas. Lembre-se de 

que, para ter tempo hábil para promover uma discussão, é necessário iniciar as 

postagens bem antes da data limite da atividade 

O Fórum pode ser uma atividade individual ou em grupo. Quando se propõe 

uma atividade em grupo, para se comunicar com os integrantes da sua equipe, você 

deverá, obrigatoriamente, fazer uma postagem no Fórum. Caso contrário, você não 

visualizará as mensagens postadas. Para identificar os integrantes de sua equipe, 

você deverá enviar uma mensagem ao tutor fazendo-lhe a solicitação. 

Atividade síncrona Chat 

Possibilita uma interação entre professor e aluno em tempo real. Por ser uma 

atividade em que ambos devem estar “presentes” ao mesmo tempo, fica a cargo do 

tutor definir com os alunos o melhor dia e horário para a realização da atividade. É 

importante destacar que são computadas pelo ambiente apenas as postagens que 

tiverem interação entre, pelo menos, duas pessoas. 

Atividades Discursivas 

Caracterizam-se pela publicação de respostas no ambiente virtual, como um 

questionário aberto (discursivo) ou a elaboração e postagem de um documento em 

formato para correção e intervenção do tutor. 

As atividades têm orientações claras que, se forem executadas, garantirão uma 

participação eficiente e tranquila. Toda atividade, além do enunciado, contemplará os 

critérios de avaliação. Fique atento (a) aos critérios estabelecidos, pois o tutor se 

baseará neles para avaliar a atividades realizadas. 

 

 

 

 



 
 

Exercício de Fixação 

Essas atividades não serão pontuadas e estarão disponíveis durante todo o 

semestre em sua sala virtual em todas as unidades. 

Atividades questionários 

Questões objetivas e discursiva, possibilita a fixação, a integração e a 

ampliação da aprendizagem, é utilizado para guia de estudo e avaliação do nível de 

aprendizagem. Nesta atividade utiliza-se questões fechadas e questões abertas.  

Atividade Tarefa 

As Tarefas permitem ao professor ler, avaliar e comentar as produções dos 

alunos através do “envio de arquivo.  

 

ATIVIDADES DENTRO DA SALA VIRTUAL 

As atividades avaliativas na plataforma virtual são divididas em unidades, 

conforme apresentação dos conteúdos dos tópicos do material disponibilizado, 

poderão ser em questões objetivas e discursivas, com objetivos de atender às 

especificidades de cada unidade temática, poderão ser configuradas para realização 

em grupo ou individualmente, conforme orientação do tutor. 

As avaliações da plataforma não realizadas no prazo estabelecido pelo tutor 

serão aferidas nota zero, não há oportunidade de segunda chamada para os Fóruns 

avaliativos. As atividades realizadas a distância que requerem o envio de documentos 

(arquivos) ao professor ou tutor EaD da disciplina a distância, deverão 

obrigatoriamente ser encaminhadas por meio do AVA (Moodle), no campo específico 

para o envio de atividades, as atividades enviadas por e-mail não serão aceitas. Caso 

o aluno tenha dificuldade no envio da sua atividade, deverá comunicar imediatamente 

com a equipe de suporte via e-mail para solucionar o problema, para que seja 

resolvida a situação dentro do prazo de entrega da referida atividade.  

 

ATIVIDADE DE AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM FORA DA SALA 

VIRTUAL 

 

As avaliações presenciais serão realizadas na instituição, informada na 

plataforma, no cronograma de atividades A presença dos alunos nas avaliações 



 
 

presenciais é de caráter obrigatório, e a ausência implicará em nota zero. O aluno que 

for pego em situação de uso de recursos ilícitos durante a avaliação, terá nota zero 

na avaliação em questão. As avaliações presenciais de alunos, cujos nomes nunca 

acessaram a plataforma virtual no período de desenvolvimento das atividades, serão 

aferidas nota zero. 

A avaliação será a prova presencial, que versará sobre o 

conteúdo da disciplina e representará 60% (sessenta por cento) do valor 

total da nota da disciplina.  

Para alunos que não comparecerem à avaliação presencial, haverá a avaliação 

substitutiva, que também será presencial e corresponderá a 60% da nota da disciplina. 

Para ser aprovado com avaliação final, o estudante terá que obter média 

igual ou superior a 6,0 (seis). 

 

COMO SERÁ A FREQUÊNCIA DESTA DISCIPLINA? 

 

O registro da frequência é feito por meio do acesso dos alunos ao AVA, 

participações nos Fóruns e realização dos questionários.  

É vedado o abono de faltas em disciplinas online, visto que não há 

impedimentos para realização das atividades.  

Nas disciplinas 100% online, a frequência será acompanhada no AVA. 

Como exemplo, nas disciplinas com carga horária 60 horas de estudo a 

distância, 6 horas de realização das avaliações presenciais, são consideradas: 

Seis (6) frequências para as atividades entregues e 6 faltas para cada 

atividade não realizadas. (Atividades avaliativas online 1, 2, 3 e 4 e fóruns 1,2,3 e 4 

e fórum de apresentação/leitura dos manuais) totalizando 60 faltas ou frequências.  

A falta é contabilizada somando as atividades avaliativas não entregues e 

as frequências as atividades avaliativas entregues e a prova presencial. 

 

 

 



 
 

TUTORIA ONLINE 

 

O tutor online desempenha papel fundamental no processo de ensino e 

de aprendizagem no Ambiente Virtual de Aprendizagem e sua atuação 

está além de acompanhar o processo de aprendizagem dos estudantes, 

o tutor identifica as dificuldades e sugere ações e soluções, como 

também estimular a sua participação, instigando discussões e reflexões 

nos fóruns. 

Quando necessário, o tutor irá solicitar o seu comprometimento com o trabalho, 

para que você mantenha seu papel ativo na aprendizagem e alcance de bons 

resultados. Enfim, o tutor interage com o estudante, por meio do Ambiente Virtual de 

Aprendizagem, durante todo o processo. 

Assim, você deve recorrer sempre a ele para solucionar suas dúvidas, tanto em 

relação ao conteúdo teórico, como em relação às atividades que você precisa 

desenvolver. Há ferramentas específicas de comunicação com o tutor em Ambiente 

Virtual de Aprendizagem, como o espaço “Mensagem” e o “Fóruns. 

A ferramenta “Mensagem” garante acesso direto entre você e o tutor de forma 

ágil, já que é um canal de comunicação na própria Disciplina. 

 

O QUE É PRECISO FAZER PARA TER SUCESSO EM UMA 

DISCIPLINA A DISTÂNCIA? 

 

Planeje e organize seus estudos, reservando, um tempo para se dedicar à 

disciplina oferecida a distância. Faça da sua dedicação uma prática constante! Assim, 

quando uma avaliação acontecer, você estará preparado para ela. 

Tenha persistência, você poderá se deparar com situações novas; não 

desanime, seja persistente nos estudos. Explore o material disponibilizado para você, 

esteja ao cronograma das atividades propostas, esforçando-se para realizá-las antes 

do prazo previsto. Recorra ao professor sempre que necessitar. 

Participe e colabore existem atividades em que a troca de experiências e ideias 

com os colegas e professor é fundamental para que todos desenvolvam melhor 

 



 
 

compreensão sobre o assunto. Participe das atividades propostas pelo professor, 

sejam elas individuais ou coletivas. Elas foram planejadas para que você alcance os 

objetivos da disciplina. Crie uma rede de colaboração com a sua turma: compartilhe 

opiniões, textos, materiais, notícias. 

Questione caso não compreenda alguma ideia ou conceito, envie uma 

mensagem ao tutor, solicitando-lhe esclarecimentos. Além disso, retorne ao material 

didático virtual sempre que julgar necessário. Busque novas fontes de conhecimento 

na biblioteca, em sites na Internet, revistas especializadas, etc.  

Organize grupos de estudos com seus colegas. Entre em contato com eles. 

Caso sinta dificuldades, peça ajuda ao seu tutor para formar esses grupos de 

estudo. Junte-se aos colegas de sala isso fará que não se sinta sozinho e trará 

ânimo para continuar seus estudos e para realizar suas atividades. 

 

Siga as Regras: 

• Procure sempre escrever de maneira objetiva e organizada qualquer 

mensagem postada  

• Evite siglas fora do conhecimento comum ou abreviações típicas da internet, 

como “vc”, “t+”. 

• Rever sempre o conteúdo do e-mail antes do envio. 

• Ao adicionar expressões em outros idiomas, procure colocar a respectiva 

tradução facilitando o entendimento dos demais. 

• Escrever apenas em LETRAS MAIÚSCULAS significa que você está “gritando 

com os demais participantes de um curso” evite 

• Se alguém for ofendido, não se deve revidar e criar uma “guerra on-line”, visto 

que isso dificilmente acabará. O melhor caminho é ignorar. 

• Não se esqueça que a sala virtual deve ser um ambiente democrático de todos 

os seus participantes 

• A sala virtual deve ser um ambiente democrático de todos os seus participantes 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

EQUIPE CEAD 

 

A equipe da Coordenação Pedagógica da Uniceplac - Virtual compõe-se de 

docentes e profissionais com experiência consolidada na área de ensino e de 

pesquisa em EaD, capaz de prover o acompanhamento pedagógico exigido na 

estruturação,. Essa equipe é responsável por preparar professores e tutores para 

atuar na modalidade do ensino a distância, por meio de oficinas, treinamentos e cursos 

atualização. 

Na Uniceplac Virtual os seguintes atores participam do processo do EaD: 

1. Coordenação EaD;  

2. Docentes; 

3. Tutores. Online; 

4. Suporte / TI; 

5. Pedagoga /Apoio Pedagógico; 

6. Secretaria; 

7. Recepcionista. 

 

Caso você tenha alguma dúvida entre em contato conosco. 

Estaremos sempre à disposição   para quaisquer outros 

esclarecimentos. 

TELEFONES (61) 3035-3938 

E-mail: suporte.ava@uniceplac.edu.br 
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