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1. APRESENTAÇÃO
O Projeto Pedagógico Institucional (PPI) referente à Educação a Distância
(EaD) é o documento que apresenta as diretrizes de ações políticas e
pedagógicas da Instituição, a partir dos marcos filosóficos e metodológicos que
norteiam suas práticas acadêmicas. Trata-se, portanto, de um instrumento que
considera a identidade institucional construída ao longo de sua trajetória
histórica, e apresenta sua filosofia de trabalho, vocação, missão e valores.
Apresentam-se, aqui, as concepções filosóficas fundantes e as ações didáticopedagógicas que consolidam a Instituição como um centro de referência na
educação que promove e que, agora, transportam-se com o mesmo zelo e
compromisso de qualidade para a modalidade cuja demanda mais cresce na
sociedade brasileira atual, a modalidade a distância (aumento de 18,6 % no
número de matrículas EaD de 2017 para 2018, somente na região sudeste, de
acordo com o SEMESP).1
Este documento foi construído de acordo com os preceitos da Portaria
Normativa N. 2, de 10 de janeiro de 2007, que dispõe sobre os procedimentos
de regulação e avaliação da educação superior na modalidade a distância 2, de
acordo com os Referenciais de Qualidade para Educação Superior a Distância,
de agosto de 20073, e de acordo com o Decreto Nº 5.622, de 19 de dezembro
de 20054, que regulamenta o art. 80 da Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de
19965, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.
Por este instrumento, procura-se demonstrar a articulação e a coerência das
diversas ações propostas e desenvolvidas pelo Núcleo de Educação a
Distância (NEaD) com os princípios e padrões de qualidade definidos no Plano
de Desenvolvimento Institucional (PDI) do Centro Universitário FMABC,
potencializando a qualidade dos seus serviços educacionais. Dessa forma,

1

Instituto SEMESP, inicialmente intitulado Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos
de Ensino Superior no Estado de São Paulo. In: https://www.semesp.or.br. Acesso em 03/07/2021.
2
http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/pdi/port%20normativa%20n2%20de%2010%20de%20jane
iro%20de%202007.pdf
3
http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/legislacao/refead1.pdf
4
http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/portarias/dec5.622.pdf
5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394compilado.htm
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cumpre o papel de nortear as ações pedagógicas dos cursos na modalidade a
distância para alcançar os objetivos e metas da Instituição.
As páginas que seguem apresentam as políticas gerais que regem as ações
educacionais e de gestão do Centro Universitário, além de sua estrutura física,
humana e virtual, que logram justificar a aspiração de oferecer educação de
qualidade e melhorar a qualidade de vida de mais cidadãos brasileiros.

5
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2. INTRODUÇÃO
O Centro Universitário FMABC é uma Instituição de Ensino Superior que prima
pela qualidade da Educação que promove, seja nas aprendizagens que seus
estudantes mobilizam, seja nas oportunidades de aperfeiçoamento de seu
corpo docente, e é com este propósito de excelência que caminha, sempre
objetivando atender a demanda social por uma educação moderna, acessível e
alinhada às competências profissionais da sua comunidade acadêmica.
De seu início até os tempos atuais, o Centro Universitário oferece cursos
presenciais que contemplam situações educacionais que podem ser oferecidas
em modalidade a distância com a mesma qualidade, uma vez que as
Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC’s), cada vez mais
presentes no cotidiano das pessoas, indicam a importância de sua presença
também nos processos de ensino e de aprendizagem, já que auxiliam no
desenvolvimento do pensamento crítico e da capacidade do indivíduo resolver
problemas tomando decisões do que fazer6 (Zoller, 1993). Neste viés, os meios
digitais, as ferramentas e os objetos de aprendizagem atuais, no grau de
desenvolvimento em que se encontram, podem aumentar a motivação e o
engajamento do estudante com as situações de aprendizagem 7 (Vergnaud,
2003) uma vez que permitem interações síncronas e assíncronas cada vez
mais semelhantes àquelas que já ocorrem presencialmente, mas com a
vantagem de se fazerem presentes em espaço e tempo compatíveis com uma
parcela considerável da população estudantil, cada vez mais ocupada e com
tempo escasso.
Atento às demandas atuais, o Centro Universitário FMABC, personificado em
sua comunidade acadêmica de gestores, coordenadores, docentes e demais
atores da Educação, decide, então, aperfeiçoar-se, aparelhar-se e modernizarse em recursos humanos, tecnológicos e de conteúdo, alinhados às boas
práticas educacionais para trabalhar agora, também, na modalidade a
distância.

6

ZOLLER, Uri. Are lecture and learning compatible? Maybe for LOCS: unlikely for HOCS. Journal of
Chemical Education, v 70, n 3, pp. 195-197, 1993.
7
VERGNAUD, Gérard. A gênese dos campos conceituais. Por que há quem ainda não aprende? Rio de
Janeiro: Editora Vozes, 2003.
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O Projeto Pedagógico Institucional (PPI) para Educação a Distância (EaD) do
Centro Universitário FMABC é um documento que consiste em um conjunto de
diretrizes que representam a missão da Instituição, suas metas e seus
objetivos no oferecimento da Educação na modalidade a distância, bem como
as estratégias de ação para o alcance dos objetivos de aprendizagem de seus
estudantes.

Estruturado

e

espelhado

no

Plano

de

Desenvolvimento

Institucional (PDI), este documento traz a caracterização institucional que
reverbera os padrões de qualidade do PDI, acrescido aos qualificadores e
quantificadores apropriados para oferecimento da EaD, detalhados e
contextualizados nos capítulos seguintes, que procuram apresentar as
condições e justificar as aspirações por este ingresso na era da Educação
digital online.
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2.1 Dados de Identificação
Mantenedora:
Fundação do ABC (FUABC)
CNPJ nº 57.571.275/0001-00
Av. Príncipe de Gales, 821 – Bairro Príncipe de Gales (Portaria 1)
CEP: 09060-650, Santo André, SP
e-mail: presidente@fuabc.org.br

Instituição Mantida:
Centro Universitário FMABC (FMABC)
CNPJ nº 57.571.275/0007-98
Av. Príncipe de Gales, 821 – Bairro Príncipe de Gales (Portaria 1)
CEP: 09060-650, Santo André, SP
Av. Lauro Gomes, 2000 – Bairro Sacadura Cabral (Portaria 2)
CEP: 09060-870, Santo André, SP
Fone: (11) 4993-5413
e-mail: comunicacao@fmabc.br
site: www.fmabc.br
Inicialmente como Faculdade de Medicina do ABC, a Instituição com sede e
foro na cidade de Santo André, estado de São Paulo, foi autorizada a funcionar
pelo Decreto Federal nº 64.062, de 05 de fevereiro de 1969 e reconhecido pelo
Decreto nº 76.850, de 17 de dezembro de 1975, publicado no Diário Oficial da
União em 18 de dezembro de 1975.
A Instituição foi transferida do sistema federal de ensino para o sistema
estadual pelos Pareceres CFE 262/83 e CEE nº 1713/83, este último aprovado
em 16 de novembro de 1983 e publicado no Diário Oficial do Estado de São
Paulo em 22 de novembro de 1983.
Atendendo aos Editais SERES/MEC nº 1, de 09 de agosto de 2011 e
SERES/MEC nº 1, de 14 de agosto de 2012, que regulamentam os
8
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procedimentos do “regime de migração de sistema”, necessários ao
cumprimento da legislação nacional pertinente, que definem a forma que as
instituições de educação superior preponderantemente mantidas e/ou geridas
pela iniciativa privada, atualmente sob o poder regulatório dos sistemas
educacionais de ensino serão submetidas ao regramento federal. De acordo
com as disposições dos Artigos 9º e 16º da Lei 9394/1996, sugeriu o
deferimento do Processo de Migração da Faculdade de Medicina do ABC para
o Sistema Federal de Ensino em 17/07/2013, Processo nº 201117779.
A então Faculdade de Medicina do ABC foi a primeira instituição mantida pela
Fundação do ABC, tendo sido a Mantenedora criada pelas Leis n os 2695, de
24/05/1967, 2741, de 10/07/1967, da Prefeitura de Santo André, Lei nº 1546,
de 06/09/1967, da Prefeitura de São Bernardo do Campo, e Lei nº 1584, de
04/07/1967, da Prefeitura de São Caetano do Sul, com Registro Público da
Comarca de Santo André, sob nº 825, de 06 de outubro de 1967, no Livro A-2,
folha 192, de pessoas jurídicas, com a finalidade de criar a Instituição e o
Hospital de Ensino de São Bernardo do Campo.
Em 09 de novembro de 2018, por meio da Portaria MEC nº 1167, a Faculdade
de Medicina do ABC tornou-se, por transformação acadêmica, o Centro
Universitário Saúde ABC e, em 29 de dezembro de 2020, por meio do
Processo nº 202027643, a instituição obteve a aprovação de alteração de
denominação, de Centro universitário Saúde ABC, sigla CUSABC, para Centro
Universitário FMABC, sigla FMABC, conforme legislação vigente, atendendo
aos critérios do Art. 91 da Portaria MEC nº 23/2017.

2.2 Breve Histórico do Centro Universitário FMABC
O Centro Universitário FMABC, ainda como Faculdade de Medicina do ABC,
primeira mantida pela FUABC, com sede e foro na cidade de Santo André, SP,
foi autorizado a funcionar pelo Decreto Federal nº 64062, de 05 de fevereiro de
1969 e reconhecido pelo Decreto Federal nº 76850, de 17 de dezembro de
1975, publicado no Diário Oficial da União em 18 de dezembro de 1975.
A Instituição foi transferida do sistema federal de ensino para o sistema
estadual pelos pareceres CFE 262/83 e CEE 1713/83, este último aprovado em
9
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16 de novembro de 1983 e publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo
em 22 de novembro de 1983.
Atendendo ao Edital SERES/MEC nº 1, de 09 de agosto de 2011 e ao Edital
SERES/MEC nº 1, de 14 de agosto de 2012, que regulamentam os
procedimentos do “regime de migração de sistema”, necessários ao
cumprimento da legislação nacional pertinente, e que definem a forma que as
instituições de educação superior preponderantemente mantidas e/ou geridas
pela iniciativa privada, atualmente sob o poder regulatório dos sistemas
educacionais de ensino, serão submetidas ao regramento federal. De acordo
com as disposições dos Artigos 9º e 16º da Lei 9394/1996, sugeriu o
deferimento do Processo de Migração da então Faculdade de Medicina do ABC
para o sistema federal de ensino em 17 de julho de 2013, Processo nº
201117779.
A Instituição é gerida por Regimento próprio e o recredenciamento institucional
mais recente ocorreu por intermédio da Portaria nº 254, de 18 de abril de 2016,
publicado pelo Diário Oficial da União em 19 de abril de 2016.
Com o passar dos anos, a região do ABC sofreu grandes transformações e,
para entender o atual papel do Centro Universitário, é preciso contextualizá-lo
nessa região.
O Grande ABC é constituído por sete municípios altamente industrializados
que, nas últimas décadas, enfrentaram sérios problemas econômicos e sociais.
O campus da Instituição está estrategicamente localizado em posição de fácil
acesso para grande parte da população dessas sete cidades, e é considerado
como uma “região neutra” no sentido político, ou seja, existe consenso de não
estar atrelado a um único município. Os novos preceitos constitucionais que
estabelecem a universalização e o direito de acesso à atenção integral à saúde
têm posicionado a Instituição como parceira privilegiada para suprir as lacunas
de assistência e assessoria técnica na organização dos modelos de saúde dos
municípios.
Entendendo que seu mote é a área da saúde, em 1998, a Instituição solicitou
ao Conselho Estadual de Educação a abertura dos Cursos de Enfermagem e
de Ciências Farmacêuticas, autorizados respectivamente pelos pareceres CEE
10
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419/98 e 561/98. O Curso de Enfermagem iniciou suas atividades em 1999 e o
Curso de Ciências Farmacêuticas, atualmente Curso de Farmácia, foi
implantado em 2000. Atualmente, também fazem parte da Instituição os Cursos
de Nutrição, Terapia Ocupacional e Fisioterapia (desde 2006), Gestão em
Saúde Ambiental (desde 2008), Curso Superior de Tecnologia em Gestão
Hospitalar (desde 2013), Curso Superior de Tecnologia em Radiologia (desde
2015) e Curso de Psicologia (desde 2020).
No nível da pós-graduação, em 1975, foi iniciado o Programa de Residência
Médica,

credenciado pela Comissão

Nacional de Residência

Médica

(CNRM/MEC), em 1982, nas áreas de Cirurgia Geral, Clínica Médica, Pediatria
e Ginecologia e Obstetrícia. Acompanhando o desenvolvimento da região do
campus, os Programas de Residência Médica acabaram por abranger as áreas
de Anestesiologia, Oncologia, Cardiologia, Cirurgia Cardiovascular, Cirurgia
Pediátrica, Cirurgia Plástica, Cirurgia Vascular, Hematologia e Hemoterapia,
Medicina

Preventiva

e

Social,

Nefrologia,

Oftalmologia,

Ortopedia

e

Traumatologia, Otorrinolaringologia, Patologia, Psiquiatria, Urologia, Cirurgia de
Cabeça e Pescoço, Pneumologia, Radiologia e Diagnóstico por Imagem,
Medicina da Família e Comunidade, Residência Multiprofissional em Saúde
(englobando enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, nutricionistas e
terapeutas ocupacionais), com três áreas: Atenção ao Câncer, Aprimoramento
e Saúde do Idoso.
O Centro Universitário FMABC desenvolve, também, outros programas de pósgraduação lato sensu e, atualmente, possui cerca de cinquenta cursos.
Em 1998, a Instituição implantou o primeiro curso de pós-graduação stricto
sensu, nível Mestrado, em Ciências da Saúde, que foi recomendado pela
CAPES em dezembro de 2002, parecer nº 079/2003, e em 2010 credenciou o
mesmo curso de pós-graduação, agora no nível Doutorado.
Especificamente, no que diz respeito ao Programa de Saúde da Família, o
Centro Universitário fez sua primeira aproximação também em 1998, quando
iniciou uma parceria com o Município de São Bernardo do Campo para
oferecimento do Curso de Especialização em Saúde da Família, dirigido a
médicos e enfermeiros pertencentes ao quadro de funcionários da saúde
11
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daquela cidade. É importante enfatizar que o citado município não possuía
equipes completas de Saúde da Família e que visava à capacitação dos
profissionais para que pudessem compor de forma eficaz e completa esses
grupos. O Centro Universitário FMABC foi, ainda enquanto Faculdade de
Medicina do ABC, a primeira do Estado de São Paulo a oferecer um curso de
especialização nessa área para médicos e enfermeiros. A associação entre a
FMABC e o município, aproximando discentes e agentes comunitários da
saúde, trouxe para todos os atores envolvidos, experiências marcantes e
avaliadas positivamente pela Instituição, por gestores de um modo geral,
profissionais da área e, principalmente, pela população beneficiada.
A partir de 2000, a Instituição aproximou-se do Polo de Capacitação, Formação
e Educação Permanente em Saúde da Família da região metropolitana de São
Paulo e da cidade de Santos, SP, participando dos Núcleos Gestor e
Pedagógico. Em janeiro deste ano, teve início o quarto Curso de
Especialização em Programa da Saúde da Família. A parceria com a DIR-II foi
mantida, sendo que em 2001, por meio do Polo, ocorreu o primeiro Curso de
Capacitação para Auxiliares de Enfermagem do Programa de Saúde da
Família.
Em 2003, o Polo de Capacitação, Formação e Educação Permanente em
Saúde da Família expandiu suas atividades e passou a compor o Polo de
Educação Permanente para o SUS da região metropolitana da Grande São
Paulo, com a FMABC participando e fazendo parte de seu Núcleo Gestor.
Desde sua criação, o Centro Universitário FMABC vem se aprimorando no
sentido da formação de um corpo docente qualificado, e investe na
infraestrutura e em recursos técnicos, tecnológicos e laboratoriais para o
exercício da docência e para a produção de pesquisas. Assim, a oferta de
cursos superiores na área da saúde vem sendo ampliada de acordo com a
demanda local de sua inserção regional.
2.3 Inserção Regional
O Centro Universitário FMABC está inserido no Grande ABC, região que
engloba as cidades de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano
do Sul. Ainda que não se façam representadas pelas três letras que compõem
12
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esta sigla, ainda estão inseridas neste polo as cidades de Diadema, Ribeirão
Pires, Mauá e Rio Grande da Serra, conjunto global conhecido como as sete
cidades do Grande ABC. Estas sete cidades somam uma população estimada
em 2,848 milhões de habitantes (IBGE, 2020) e, aproximadamente, 845
quilômetros quadrados, o que representa 0,33 % do território paulista, sendo
uma das mais importantes regiões da América Latina no contexto econômico.
A história do Grande ABC se inicia no século XVI, quando a região servia de
passagem e de descanso para as tropas da Colônia Portuguesa e teve
ocupação pelos índios, começando a se modernizar no século XIX, por meio
das instalações da ferrovia São Paulo Railway Company, mais tarde
denominada Santos-Jundiaí. Tal avanço começou a atrair indústrias que se
aproveitavam das facilidades do transporte, da disponibilidade de áreas
próximas à linha férrea e ao rio, além dos incentivos fiscais oferecidos por
alguns municípios.
Entre 1950 e 1960 houve uma grande expansão e crescimento nos setores
automobilístico, mecânico, metalúrgico e de materiais elétricos, ocorrendo,
consequentemente, aumento demográfico na região. Nesse contexto, no final
da década de 1960, foi criada a Fundação do ABC, instituição de caráter
filantrópico, com atuação adjunta às áreas de educação e assistência à saúde,
que se configura também como pessoa jurídica de direito privado.
Com a expansão da região do Grande ABC, vieram também lacunas
assistenciais e assessorias técnicas na área da saúde, justificando a
pertinência da criação da Faculdade de Medicina do ABC e, em 1968,
mediante a grande procura por vagas em cursos de Medicina no Estado de
São Paulo, a Fundação do ABC, atenta ao fato, solicitou ao Ministério da
Educação e Cultura a abertura e funcionamento da Instituição, justificando
ainda que a região do ABC paulista era formada por municípios de
competência econômica capazes de viabilizar uma escola de Medicina.
Ademais, tal região seria beneficiada em termos de melhoria de assistência à
saúde e higiene do trabalho, uma vez que estava estabelecida, então,
considerável concentração industrial detentora de significativa população
trabalhadora, bem como do suprimento de trabalho médico em franca
expansão na região. Inicialmente, a Instituição foi autorizada a funcionar como
13
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Faculdade de Medicina do ABC, passando a Centro Universitário Saúde ABC
e, hoje, Centro Universitário FMABC.
Hoje, o Centro Universitário FMABC, reconhecida Instituição de Educação
Superior não somente no seu entorno geográfico, mas, também, em grande
área abrangendo a capital do Estado de São Paulo e demais regiões, ocupa
posição privilegiada e reconhecida na qualidade da Educação que produz e
dos serviços médicos e assistenciais que presta à população. Sendo assim, é
vasta e ampla a sua integração com os recursos públicos de saúde da região, o
que propicia campo suficiente de atuação e estágio para seus estudantes em
cenários localizados nos diferentes municípios em todas as mantidas da
FUABC.
A FUABC é, hoje, mantenedora de dezesseis hospitais e de seis Ambulatórios
Médicos de Especialidades (AME’s), além de uma Central de Convênios que
administra mais de quarenta planos de trabalho específicos, incluindo todas as
Unidades de Pronto Atendimento (UPA’s) de Santo André, São Bernardo do
Campo, Mauá e Franco da Rocha. Entre as mais recentes parcerias, a FUABC
assumiu, em novembro de 2020, três unidades do Governo do Estado de São
Paulo: AME Sorocaba, AME Santos e Polo de Atenção Intensiva (PAI) em
Saúde Mental da Baixada Santista. Depois da criação da então Faculdade de
Medicina do ABC, a FUABC criou as demais mantidas: o Hospital de Ensino
em São Bernardo do Campo (1973), o Centro de Saúde Escola – Capuava em
Santo André (1990), o Hospital Municipal Universitário de São Bernardo do
Campo (1998), o Hospital Estadual Mário Covas em Santo André (2001) e, a
partir de 2005 foram incluídos como hospitais-escola o Centro Hospitalar do
Município de Santo André e, em 2006, o Pronto Socorro Central de São
Bernardo do Campo e o Pronto Atendimento Vila Luzita de Santo André. Em
2014, a Fundação assumiu a Maternidade Estadual de Caieiras e, no mesmo
ano, deu início à gestão de mais dois equipamentos estaduais: o Centro
Hospitalar do Sistema Penitenciário e o Hospital Estadual Professor Carlos da
Silva Lacaz, de Francisco Morato. Há, ainda, outras unidades, que são o
Complexo Hospitalar Municipal de São Caetano do Sul, o Instituto Emílio Ribas
II, de Guarujá, o Contrato de Gestão de São Mateus, na cidade de São Paulo,
e a Rede de Reabilitação Lucy Montoro, em Diadema.
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Esta integração tem formalizado a vocação regional do Centro Universitário
FMABC e o seu potencial em colaborar com o desenvolvimento de programas
e projetos no campo da saúde e assistência médica na região do ABC.
A atuação do Centro Universitário FMABC na extensão também privilegia a
inserção regional, buscando sempre a realidade local como referência de
pesquisa, atuação e implantação de melhorias.
Os Cursos de Graduação que a Instituição oferece (Medicina, Enfermagem,
Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Terapia Ocupacional, Gestão em Saúde
Ambiental, Tecnologia em Gestão Hospitalar, Tecnologia em Radiologia e
Psicologia) têm ampla e vasta atuação nas mantidas da FUABC nos diferentes
municípios no Grande ABC, consolidando a importância e relevância da
Instituição nesta região.

15

CENTRO UNIVERSITÁRIO FMABC

3. POLÍTICAS GERAIS E PRINCÍPIOS FUNDANTES DA EDUCAÇÃO NO
CENTRO UNIVERSITÁRIO FMABC
Acompanhando as tendências da Educação, o Centro Universitário FMABC
está atento à necessidade de romper o paradigma educacional ainda muito
presente nos tempos atuais, que posiciona o docente como detentor do saber e
o aprendiz como assimilador passivo de conteúdo. Zoller8 (2012) propõe que a
educação deve ser direcionada para a mobilização de habilidades cognitivas de
alta ordem, sendo necessário, para isso, promover mudanças revolucionárias
na filosofia norteadora da Educação, na análise racional, nos meios de pensar,
de se comportar e de agir. O Centro Universitário FMABC, consonante com
esses princípios fundantes da Educação moderna, atua de forma global e
coordenada com seus atores a fim de proporcionar, aos seus estudantes, a
vivência de situações9 (VERGNAUD, 1991) que os levem a mobilizar
aprendizagens

efetivas,

construindo

conhecimento

de

conteúdo,

desenvolvendo habilidades cognitivas e socioemocionais, e trabalhando
atitudes e valores, ou seja, auxiliando-os no desenvolvimento de competências.
A estrutura educacional é fortemente influenciada por modificações na
sociedade, especialmente no que concerne às alterações na base produtiva e
de reorganização do capital, que têm na Educação um meio para alcançar seus
objetivos.
O cuidado com a Educação que promove é campo de pesquisas constantes e
de ações que envolvem diversos setores e instâncias do Centro Universitário, e
segue brevemente delineado nos próximos itens.
3.1 Princípios Filosóficos e Teórico-Metodológicos

8

ZOLLER, Uri. Science education for global sustainability: what is necessary for teaching, learning, and
assessment strategies? Journal of Chemical Education, v 89, n 3, pp. 297-300, 2012.
9
VERGNAUD, Gérard. La théorie des champs conceptuels. Recherches em Didactique des
Mathématiques, v 10, n 3, pp. 133-170, 1991.
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Para garantir o alcance de seus objetivos educacionais, o Centro Universitário
organiza ações educacionais alinhadas aos Quatro Pilares da Educação da
UNESCO, propostos em 1999 por Jacques Delors10. São eles:
● “Aprender a conhecer”, caracterizado pela busca do domínio dos
instrumentos do conhecimento com a finalidade precípua de descobrir,
compreender, fazer ciência;
● “Aprender a fazer”, relacionado diretamente à formação profissional, na
medida em que trata de orientar o estudante a colocar em prática os
conhecimentos específicos relativos à sua futura profissão;
● “Aprender a conviver”, identificado como grande desafio na Educação
em Saúde, tendo em vista que trata da orientação dos estudantes no
processo de aprendizagem para a participação, a cooperação e,
sobretudo, para a busca coletiva de soluções para os problemas
contemporâneos;
● “Aprender a ser”, caracterizado pela elaboração de pensamentos
autônomos e críticos que contribuam na formulação autoral de juízos de
valor,

auxiliando,

assim,

na

formação

de

indivíduos

social

e

profissionalmente preparados para agir nas diferentes situações da vida.
A Educação promovida no Centro Universitário leva em consideração, também,
que o ser humano é, sincronicamente, físico, biológico, psíquico, cultural, social
e histórico, constituindo-se, portanto, em unidade complexa cuja saúde
depende de todos os aspectos citados. Acordando com esta premissa, a
educação não deve ser compartimentada em disciplinas desassociadas, mas,
sim, integradas em espaços de conhecimento que levem ao desenvolvimento
do indivíduo em sua integralidade e complexidade humana11 (MORIN, 2007).
É importante levar em conta, também, a responsabilidade de formação de
profissionais comprometidos com o aperfeiçoamento da sociedade, de acordo
com Pinto12 (2017):

10

DELORS, Jacques; et. al. Educação: Um Tesouro a Descobrir – Relatório para a UNESCO da Comissão
Internacional sobre Educação para o Século XXI. Trad. José Carlos Eufrásio. São Paulo: Cortez, 1999.
11
MORIN, Edgard. Educação e Complexidade: Os Sete Saberes e Outros Ensaios. 4 ed. São Paulo: Cortez,
2007.
12
PINTO, Álvaro Vieira. Sete Lições sobre Educação de Adultos. 16 ed. São Paulo: Cortez, 2017.
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A finalidade da educação não se limita à comunicação do saber formal,
científico, técnico, artístico etc. Essa comunicação é indispensável, está
claro, porém o que se intenta por meio dela é a mudança da condição
humana do indivíduo que adquire o saber. Por isso, a educação é
substantiva, altera o ser homem. A não ser assim seria apenas adjetiva,
mero ornamento da inteligência. O homem que adquire o saber passa a ver
o mundo e a si mesmo deste outro ponto de vista. Por isso se torna um
elemento transformador de seu mundo. Esta é a finalidade essencial da
educação.

Tais diretrizes norteadoras requerem estratégias educativas variadas no pensar
e fazer acadêmicos da Instituição, que busca
● a construção coletiva, expressa na intenção e na prática de cada
segmento que a constitui, levando em conta a articulação dialética, a
diferenciação e a integração, a globalidade e a especificidade;
● a interação recíproca com a sociedade, caracterizada pela Educação e
pelo desenvolvimento econômico e social sustentável, reafirmando o seu
compromisso como fortalecedora da formação humana e profissional;
● a busca permanente pela excelência na qualidade da Educação que
promove, entendida e incorporada como processual e cotidiana da
graduação e da pós-graduação, indagando continuamente sobre que
tipo de sociedade há e se quer, sobre a sua função frente às novas
relações sociais e de produção, e sobre o perfil do profissional que
forma frente às exigências do mercado de trabalho;
● a integração entre ensino, pesquisa e extensão, buscando a promoção
de Educação estruturada na construção de conhecimentos, no
desenvolvimento de habilidades e na constituição de atitudes e valores
significativos, objetivando o dinamismo e a complexidade da realidade
da vida;
● a extensão voltada para seus aspectos fundamentais, quais sejam,
tornar a coletividade beneficiária direta e imediata das conquistas do
ensino e da pesquisa, socializando o saber universitário e a coleta do
saber de senso comum para estruturá-lo em fundamentos científicos;
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● o

desenvolvimento

curricular,

contextualizado

e

circunstanciado,

expressão da concepção de conhecimento entendido como atividade
humana e processualmente construído na produção da vida material;
● a busca permanente da unidade teórica e prática, o que exige a
incorporação de docentes e discentes envolvidos em atividades de
pesquisa, iniciação científica e projetos de extensão;
● a adoção de aspectos metodológicos, fundamentados nos pressupostos
da metodologia dialética que concebe a sociedade e a educação como
dinâmicas, contraditórias e partícipes da construção das relações infra e
superestruturais.
É compromisso dos gestores do Centro Universitário FMABC a análise
permanente do Sistema de Ensino Superior. Desta forma, é preciso
compreender, ainda, as tendências e os desafios das Instituições de Educação
Superior (IES) no século XXI. De acordo com os princípios da UNESCO, as
IES devem atuar para a consolidação da relevância do ensino enquanto
instrumento de transformação social; da qualidade de ensino, como modelo de
formação cidadã e profissional; da cooperação internacional, entendida como
fator de parceria e intercâmbio; da inserção regional, como mecanismo de
compromisso com a sociedade e da expansão da oferta, para a diversificação
da Educação, combatendo as desigualdades sociais.
3.2 Missão e Valores
A missão do Centro Universitário FMABC é promover ensino, pesquisa,
assistência e extensão comunitária na área da saúde, de modo a constituir-se
um

centro

de

excelência

nesta

área,

reconhecido

nacional

e

internacionalmente.
Para cumprir tal missão, a Instituição se apoia nos seguintes valores:
● ética;
● compromisso com o saber;
● responsabilidade social;
● respeito aos princípios do SUS;
● sustentabilidade ambiental;
● equilíbrio econômico e financeiro.
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Para tornar sua missão efetiva, a Instituição se apoia nas seguintes ações:
● promover educação superior para formação de profissionais da área da
saúde;
● promover a pesquisa, estimulando trabalhos que enriqueçam o acervo
de conhecimentos e técnicas nos setores por ela abrangidos;
● estender serviços à comunidade, sob as mais diferentes formas e em
colaboração com instituições de caráter público e privado;
● manter intercâmbio com instituições do país e do exterior, visando à
atualização e ao aperfeiçoamento das metodologias aplicadas à
Educação e à pesquisa, e da aplicação do conhecimento especializado;
● oferecer

Residência

Médica

e

Multiprofissional

em

várias

especialidades;
● manter programas de pós-graduação nas modalidades lato sensu e
stricto sensu.
Buscando refletir sobre fazer o que é possível, dentro das condições físicas,
ambientais, de recursos humanos e de recursos financeiros para a formação de
cidadãos humanos, críticos e éticos no exercício da profissão, o Centro
Universitário FMABC é uma instituição que busca a excelência na Educação
que produz, no ensino, na pesquisa e na assistência, procurando apresentar
aos seus estudantes, professores e demais funcionários, além da comunidade,
as ações que têm desenvolvido e, mais, a participação de todos em ações
conjuntas.
Por este caminho, a Instituição forma profissionais preparados para atuarem no
mercado de trabalho com destaque e relevância, e que ainda atuam a fim de
que todos sejam colaboradores para uma sociedade melhor. Assim, as
diretrizes dessas ações refletem a integração humana, de forma integralmente
participativa e incentivadora do progresso conjunto.
Em função da missão institucionalmente estabelecida, o Centro Universitário
concentra esforços para contribuir na formação integral do indivíduo,
despertando-lhe o senso crítico, a ética e a capacidade de julgar e agir
corretamente, formando cidadãos conscientes, capacitados para a vida
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profissional e cívica, conforme preconizam as competências gerais humanas e
profissionais relacionadas à sociedade do século XXI.
A partir desse compromisso, a Instituição define sua política de trabalhos
educacionais em consonância com as necessidades e expectativas gerais da
sociedade local e em interface permanente com o mercado de trabalho global e
o Sistema Educacional.
A Instituição entende que à Educação cabe preparar os indivíduos para
compreender os impactos das novas tecnologias na cultura por meio da
concepção de sociedade como um processo complexo e inacabado, onde
valores e paradigmas estão sendo permanentemente questionados. Sociedade
“global” composta por humanos plurais, cujas características terão enorme
importância para a Instituição na superação do “déficit de conhecimentos” e no
enriquecimento do diálogo entre povos e entre culturas. É a partir da
compreensão das diferenças individuais, da aceitação dos opostos, da
tolerância com os adversos que se construirá a sociedade global, pluralista e
fraterna.
A cooperação entre os cientistas transcende as fronteiras nacionais,
constituindo poderoso instrumento para a internacionalização da pesquisa.
Assim, a Instituição tem consciência do seu papel na realização de pesquisas
que atendam ao desafio do desenvolvimento sustentável do Brasil. Possui,
também, clareza de que a pesquisa deve ser desenvolvida em integração com
a Educação, pois é missão da Instituição preparar jovens para a pesquisa, bem
como para o emprego qualificado. Além disso, constitui-se em polo depositário
e promotor de conhecimentos, exercendo importância fundamental na
transmissão da experiência cultural e científica acumulada pela humanidade
num mundo em que os recursos cognitivos são fatores de desenvolvimento
mais importantes que os recursos materiais.
A Instituição também parte do conhecimento da necessidade de que, enquanto
agência promotora de educação superior, deva ser possuidora de uma política
de graduação teoricamente rigorosa, sólida e articulada organicamente a um
projeto de sociedade e de educação.
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Como centro de Educação, pesquisa e criação de saberes, a Instituição deve
continuar contribuindo na resolução de problemas regionais ligados à formação
intelectual e política dos futuros dirigentes. No âmbito social, deve provocar e
participar de debates sobre as grandes questões éticas e científicas com as
quais a sociedade se defronta.
Preocupada com a flexibilidade, a Instituição deve preservar, sempre que
possível, o caráter pluridimensional da educação superior, proporcionando ao
acadêmico uma sólida formação geral, necessária à superação dos desafios de
renovadas

condições

de

exercício

profissional

e

de

produção

de

conhecimentos. Nesse sentido, adota a prática do estudo independente, na
perspectiva da autonomia intelectual, como requisito à autonomia profissional e
o fortalecimento da articulação da teoria com a prática por meio da pesquisa
individual e coletiva e da participação em atividades de extensão.
3.3 Objetivos Educacionais
O Centro Universitário tem por objetivos educacionais:
● ministrar ensino superior para a formação profissional em cursos da área
da saúde e afins, nos níveis de graduação e de pós-graduação;
● promover educação de qualidade por meio de atividades acadêmicas
que desenvolvam os conhecimentos de conteúdo, as habilidades, aas
atitudes e os valores, ou seja, que auxiliem na construção das
competências essenciais à formação humana e profissional;
● fomentar educação integrada à pesquisa e à extensão, num processo
contínuo de construção e socialização de conhecimento;
● estimular a inserção permanente na comunidade local, integrando a
procurando, com ela, solucionar os problemas existentes;
● atuar como elemento de desenvolvimento e construção dos saberes,
criando alternativas de soluções para os problemas oriundos da
sociedade, referenciando-se na ciência e na tecnologia como fatores de
avanço e progresso da humanidade;
● promover a pesquisa para o desenvolvimento de conhecimentos e
técnicas nos setores por ela abrangidos;
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● prestar serviços de assistência à saúde da comunidade, na gestão da
saúde, do cuidado, no âmbito ambulatorial, diagnóstico e terapêutico,
hospitalar, preventivo, diretamente ou sob a forma de intermediação de
serviços;
● manter intercâmbio com instituições reconhecidas oficialmente no país e
no exterior, visando a atualização e o aperfeiçoamento das metodologias
de ensino, da pesquisa e da ampliação do conhecimento;
● estimular a criação cultural, o desenvolvimento do espírito científico e do
pensamento reflexivo;
● promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos
por meio do ensino e da pesquisa, em publicações científicas.

3.4 Metas
Tendo em vista os princípios da Universidade, que são a indissociabilidade
entre o ensino, a pesquisa e a extensão, a redefinição das políticas públicas na
área da Educação deve considerar as contradições que colocam, de um lado, a
necessidade de mudanças na produção e na socialização do conhecimento e,
de outro, a manutenção de práticas que, direcionadas pela realidade desigual,
possam limitar os esforços de melhoria das práticas sociais. Assim, quando são
propostas metas ligadas às políticas das Instituições de Educação Superior
(IES) em relação ao ensino, à pesquisa e à extensão, é necessário que se
analise adequadamente a realidade, refletindo constantemente sobre quais
objetivos estão sendo perseguidos e quais metas deveriam, realmente, ser
buscadas.
Embora inicialmente a universidade brasileira tenha surgido para suprir a
necessidade

da

sociedade

com

elementos

essenciais

para

seu

desenvolvimento, ausentes nas instituições de educação profissionalizante,
como líderes intelectuais, pesquisadores e professores, não é considerável
pensar que as IES tenham como objetivo apenas formar uma elite, mas, sim,
qualificar profissionais engajados na transformação social de seu país, a fim de
que constitua uma sociedade mais justa e igualitária. Daí a necessidade da
estreita relação entre os três eixos, compreendidos da seguinte forma:
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● ensino: formação de profissionais não apenas instrumentalizados para
exercer suas atividades em bases sólidas, científicas e metodológicas,
mas, também, que tenham capacidade de refletir sobre a realidade e se
tornem cidadãos capazes de transformar práticas sociais, em busca de
sociedade igualitária;
● pesquisa: produção de conhecimento inerente ao sistema de formação
acadêmica deve possibilitar a ampliação do conhecimento construído ao
longo dos tempos e a construção e/ou reformulação de teorias
científicas, sempre visando o pensamento crítico do pesquisador e da
comunidade científica, bem como a transferência desse conhecimento
para outras situações, junto à sociedade. Desse modo, a pesquisa deve
contribuir para o desenvolvimento econômico, social e cultural de forma
sustentável, respeitando o meio ambiente e a vida; deve, ainda, buscar
articulação com o ensino e a extensão nos diversos níveis educacionais,
e promover oportunidades para a Educação continuada;
● extensão: democratização do conhecimento construído pela pesquisa e
acumulado ao longo dos tempos, superando o individualismo acirrado
pela competição, frequentemente encontrado nos meios acadêmicos. A
extensão estabelece relação entre universidade e outros setores da
sociedade, e deve ser voltada para os interesses da maioria da
população com vistas a atuações transformadoras, promovendo o
desenvolvimento regional.
Por ser uma instituição que contempla vários cursos da área da Saúde, o
Centro

Universitário

FMABC

tem

responsabilidade

na

produção

de

conhecimento que contribui com a melhoria na qualidade de vida humana, pois
sem esse incremento, além dos cuidados específicos com a saúde da
população, a sociedade não impera.
Como meta geral da sua política de ensino, pesquisa e extensão, pode-se
estabelecer a necessidade de articulação dos três eixos em diferentes níveis, a
fim de produzir o conhecimento que contribua, então, com as mudanças sociais
responsáveis pela melhoria da saúde dos indivíduos e, por consequência, da
qualidade de vida da sociedade abraçada pelas ações do Centro Universitário
FMABC.
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Diante de tal meta geral e articulação entre os eixos ensino-pesquisa-extensão,
o Centro Universitário FMABC tem as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN’s)
de seus cursos de graduação como princípios fundantes de sua política
educacional, pautada em uma perspectiva humanista, formando profissionais
críticos e reflexivos, capacitados a atuarem com base em princípios éticos,
cientes

de

suas

responsabilidades

sociais,

comprometidos

com

o

desenvolvimento e que promovam melhorias na saúde e, portanto, na
qualidade de vida da população.
O profissional, além da competência técnica para o exercício de suas funções
específicas, deve ser um cidadão em toda a sua plenitude, compreendendo o
contexto sociopolítico e cultural no qual está inserido, com condições de
participar das discussões e implementar as mudanças necessárias ao
progresso e bem-estar da sociedade.
3.5 Políticas Educacionais
O Centro Universitário FMABC tem como metas das políticas educacionais:
● formular uma política geral educacional, tendo como fundamento a
obrigatoriedade do projeto pedagógico como base de gestão acadêmicoadministrativa de cada curso, considerando os postulados da educação
continuada, expressos nas propostas das novas diretrizes curriculares,
cuja preocupação primordial é reduzir o tempo de permanência no
ensino de graduação e estabelecer um vínculo perene do estudante e
seu constante aperfeiçoamento, seja em cursos de especialização ou de
programas de mestrado e doutorado;
● organizar cada currículo com previsão de um percentual da carga
horária total para realização de atividades acadêmicas alinhadas aos
conteúdos, às habilidades e às atitudes e valores previstos nos projetos
pedagógicos de cursos, atendendo às competências inerentes de cada
profissão;
● implantar o acesso a modernas tecnologias, criando programas que
estimulem o uso de videoconferências e outras Tecnologias Digitais de
Informação e Comunicação (TDIC’s), como passo fundamental no
desenvolvimento do necessário conhecimento do processo pedagógico;
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● implantar programas que visem à formação interdisciplinar e ao trabalho
em equipe. A integração das competências das diversas áreas é uma
necessidade da vida moderna e a Instituição está atenta a criar as
oportunidades de programas que permitam as correspondentes
vivências;
● oferecer educação qualificada, promovendo atividades que instiguem a
investigação e estimulem a capacidade crítica, assegurando atualização
científica, formação integral e atendimento à demanda social;
● promover a prática da pesquisa em todos os cursos de graduação,
adotando políticas institucionais de pesquisa que atendam às novas
exigências da graduação, sustentando o programa com dedicação dos
docentes e apoio institucional aos alunos na forma de bolsas de
iniciação científica e/ou outras estratégias;
● promover a prática da extensão na graduação, como componente
associado aos projetos pedagógicos dos cursos, visando à formação
mais adequada da cidadania. Este programa é sustentado com
dedicação dos docentes e apoio institucional aos alunos;
● implementar a flexibilização dos currículos, permitindo aos estudantes
que cursem disciplinas alternativas, que complementem e consolidem a
formação acadêmica;
● expandir as atividades incluídas nos currículos complementares dos
cursos

de

graduação

(atividades

complementares),

que

visam

enriquecer a formação profissional, numa perspectiva de integração e
atualização que alinhe a vivência acadêmica à realidade profissional e
social. Essas atividades têm caráter interdisciplinar e transversal, e são
oferecidas aos graduandos durante sua formação, em atendimento às
Diretrizes Nacionais Curriculares (DCN’s) de todos os cursos de
graduação da área da saúde, possibilitando ao aluno a vivência de
situações complexas, necessárias ao exercício profissional crítico,
reflexivo e cidadão, desenvolvendo para colocares em ação as suas
competências.
● introduzir, nos cursos de graduação, a Educação a Distância (EaD),
conforme a legislação pertinente, viabilizando projetos mistos, que
conciliem a educação presencial e não-presencial.
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3.5.1 Práticas Pedagógicas
A adoção de metodologias inovadoras, centradas no estudante e não no
professor, faz com que os docentes se aprofundem em estratégias
pedagógicas e metodologias de ensino/aprendizagem que incitam o estudante
a buscar sua autonomia, aprendendo a aprender, aprendendo a ser e
aprendendo a conviver, contribuindo assim, para a sua formação integral, como
cidadão.
Os docentes, assim, são articuladores do processo de formação, participando
ativamente de projetos de pesquisa, buscando aprimorar a sua prática
pedagógica e tecnológica, bem como refletindo sobre a sua práxis de modo a
aperfeiçoá-la em seu próprio benefício e dos profissionais que dependem do
aperfeiçoamento de sua atuação.
Deve ser ressaltada a necessidade da inserção dos estudantes em projetos de
pesquisa e extensão para que possam construir conhecimento de conteúdo e,
principalmente, desenvolver habilidades, atitudes e valores, além das
inteligências intrapessoal e interpessoal, importantes no que se refere aos
profissionais da área da saúde.
3.5.2 Seleção de Conteúdos
A escolha dos conteúdos dos cursos ofertados pelo Centro Universitário
FMABC que compõem as matrizes curriculares está centrada em competências
que o estudante deve desenvolver até a conclusão do programa.
A seleção de conteúdos que compõem as disciplinas e as atividades que
integram as matrizes curriculares é selecionada a partir do perfil dos egressos
e da missão institucional. Os critérios utilizados na seleção dos conteúdos
curriculares obedecem ao prescrito pelas Diretrizes Curriculares Nacionais
quanto às competências e habilidades necessárias aos profissionais na área da
saúde no que se refere ao processo saúde-doença do cidadão, da família e da
comunidade, integrado à realidade epidemiológica regional e ao âmbito de
cada profissional.
Deste modo, os princípios que norteiam a seleção dos conteúdos curriculares
de cada curso devem contemplar as necessidades da saúde do cidadão,
27

CENTRO UNIVERSITÁRIO FMABC
família e da comunidade, respeitando as especificidades contidas nas DCN’s
de cada curso, quanto ao conhecimento, às competências e habilidades. A
matriz curricular é centrada nas competências e habilidades, na adoção de
metodologias ativas de ensino-aprendizagem centradas no aluno, visando
alcançar a aprendizagem significativa para o futuro profissional.
3.5.3 Estratégias Educacionais
Atualmente, a sociedade demanda a formação do desenvolvimento integral do
ser humano por meio do processo educativo. De acordo com esse conceito, o
“homem desenvolvido” tem características tais como a criatividade e
capacidade de inovar, a capacidade de análise crítica, a motivação e a
habilidade para resolver problemas, o sentido de responsabilidade e o espírito
de

equipe,

entre

outras.

Essas

características

são

fundamentais,

especialmente para o profissional de saúde.
Além

do

desenvolvimento

individual

e

da

formação

do

profissional

especializado, há um aspecto importante a se levar em conta quando se
consideram as estratégias do processo de ensino-aprendizagem a serem
desenvolvidas. Trata-se de formar cidadãos aptos para a vida comunitária
numa sociedade em mudança.
A definição do caminho ou estratégia a seguir para facilitar a passagem dos
educandos do nível cognitivo em que se encontram até alcançarem os
objetivos de aprendizagem almejados, tanto técnico-profissionais como os de
desenvolvimento

individual como pessoas humanas e como agentes

transformadores da sociedade, deve contemplar metodologias diferenciadas de
ensino-aprendizagem.

É

senso

comum

que

enquanto

os

conteúdos

disciplinares informam, os métodos de ensino formam. Dependendo da
metodologia adotada, o professor pode contribuir para gerar a consciência
crítica ou a memória fiel, uma visão universalista ou uma visão estreita, o
prazer de aprender e resolver problemas. Desse modo, conhecendo melhor
seus alunos, o professor pode variar e experimentar novos métodos, técnicas e
estratégias, alternando os de exposição com as metodologias ativas de
aprendizagem.
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Na busca do alcance desses objetivos, a Instituição vem buscando a
capacitação e o desenvolvimento docente nas metodologias ativas de
aprendizagem, com diversas ações, promovidas pelo Núcleo de Educação a
Distância e pelo Núcleo de Capacitação e Desenvolvimento Docente da
Câmara de Graduação.
A Instituição, respeitando as especificidades de cada curso, procura inserir em
seus projetos pedagógicos de curso, metodologias ativas de aprendizagem
centradas nos alunos, atividades práticas ligadas ao âmbito profissional com a
finalidade de estimular a aprendizagem significativa, motivando interesse e
incitando engajamento do estudante no seu desenvolvimento.
No sentido de estimular a reflexão crítica do estudante, uma grande parcela
dos conteúdos curriculares é ministrada de forma interdisciplinar, para
estimular a reflexão crítica e a visão contextualizada do futuro profissional no
que se refere à saúde do indivíduo e da comunidade, sem deixar de lado os
avanços tecnológicos pertinentes às profissões da área da saúde.
Os cursos do Centro Universitário FMABC enfatizam o conceito de saúde como
direito de todos e a atuação profissional de maneira a garantir a integralidade e
a resolutividade da assistência nos respectivos campos de atuação. A
responsabilidade, o compromisso e a solidariedade social, materializados na
compreensão da realidade social e no estímulo à solidariedade, devem ser o
ponto integrador das ações de extensão vinculadas ao currículo.
3.5.4 Avaliação das Aprendizagens
O processo de avaliação dos projetos de cursos é realizado por meio de um
planejamento elaborado anualmente em consonância com o Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI) do Centro Universitário FMABC, para
garantir que os objetivos e metas sejam alcançados. As estratégias de
avaliação dos cursos são estabelecidas pelos Núcleos Docentes Estruturantes
(NDE’s) e Colegiados de Curso e aprovadas pelo Conselho Universitário. A
implementação das ações de avaliação é realizada pelos coordenadores de
ano e supervisionada pela coordenação de curso. Caso haja a percepção de
que as metas e objetivos não estejam de acordo com o planejado, são
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sugeridas ações de correção pelos correspondentes NDE’s e ajustes
educacionais em suas reuniões mensais.
Além disso, a Instituição conta com a Comissão Própria de Avaliação – CPA,
que tem como finalidade avaliar a Instituição em todas as suas dimensões,
garantindo assim, a integração e a continuidade dos processos institucionais de
avaliação.
3.6 Autoavaliação Institucional
Conforme Lei nº 10861 de 14 de maio de 2004, foi instituída oficialmente a
Comissão Própria de Avaliação (CPA) do Centro Universitário FMABC em
cumprimento às determinações MEC – SESu – INEP – SINAES, mediante
Portaria nº 17/2004. A comissão iniciou-se com dez integrantes, representando
corpo administrativo, corpo docente, corpo discente e sociedade civil. A CPA é
um órgão que atua de forma autônoma em relação a conselhos e demais
órgãos colegiados existentes na Instituição que tem por atribuição coordenar os
processos internos de avaliação e sistematizar e prestar as informações
solicitadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (INEP). Além disso, a CPA também auxilia o Núcleo Gestor
fornecendo subsídios para a implementação de ações com o objetivo de
melhorar o ensino, a pesquisa e a extensão por meio da avaliação das
respostas dadas. A última composição da Comissão Própria de Avaliação foi
instituída pela Portaria nº 041/2016.
3.6.1 Objetivos
A Comissão Própria de Avaliação tem a finalidade de desenvolver seu
programa de autoavaliação institucional, entendendo-o como um processo
permanente e contínuo. Cabe a ela o acompanhamento das ações que visam o
alcance da missão, das metas do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)
e da responsabilidade social da Instituição. A CPA analisa e avalia os eixos
abaixo

descritos,

que

foram

estabelecidos

no

novo

instrumento

de

autoavaliação institucional externa em 2014, pela Normativa nº 65. O
agrupamento das dimensões em eixos visa facilitar o diálogo entre as
atividades que devem ser articuladas no momento da avaliação. Os eixos
ficaram dispostos da seguinte forma:
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Eixo

Descrição

1

Planejamento e Avaliação Institucional: considera a
(Planejamento e Avaliação). Inclui, também, um
descreve e evidencia os principais elementos do
(interno e externo) em relação ao PDI, incluindo
CPA, do período que abraça o objeto da avaliação.

2

Desenvolvimento Institucional: contempla as Dimensões 1 (Missão e o PDI)
e 3 (Responsabilidade Social da Instituição) do SINAES.

3

Políticas Acadêmicas: abrange as Dimensões 2 (Políticas para o Ensino,
Pesquisa e Extensão), 4 (Comunicação com a Sociedade) e 9 (Políticas de
Atendimento aos Discentes) do SINAES.

4

Políticas de Gestão: compreende as Dimensões 5 (Políticas de Pessoal), 6
(Organização e Gestão da Instituição) e 10 (Sustentabilidade Financeira) do
SINAES.

5

Infraestrutura Física: contempla a Dimensão 7 (Infraestrutura Física) do
SINAES.

Dimensão 8 do SINAES
relato institucional que
seu processo avaliativo
relatórios emitidos pela

A autoavaliação é um processo contínuo que visa auxiliar na identificação das
fragilidades e potencialidades da Instituição, além de atuar na tomada de
decisões junto aos gestores para garantir a melhoria do que foi identificado por
meio das avaliações. Um dos objetivos da CPA é sensibilizar a comunidade
acadêmica sobre a importância da avaliação com o intuito de fortalecer a
autoavaliação institucional e, consequentemente, a relação entre toda
comunidade (gestores, funcionários, docentes e discentes).
3.6.2 Etapas e Sensibilização
Todos os anos, a Comissão Própria de Avaliação dá continuidade ao processo
de avaliação interna, considerando as áreas de ensino, pesquisa e extensão.
São realizadas avaliações das disciplinas/docentes e da instituição. No início
de cada ano letivo são estabelecidas as ações a serem realizadas pela CPA e
ao longo do ano são realizadas as aplicações dos questionários. Além da
autoavaliação institucional realizada pelos questionários, a CPA também utiliza
os seguintes documentos considerados de suma importância no processo de
avaliação da Instituição:
● Plano de Desenvolvimento Institucional;
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● Relatório de atividades do Centro Universitário: elaborado anualmente,
informando todas as ações institucionais realizadas, o qual contempla a
avaliação da tríplice-função: ensino, pesquisa e extensão. Esses
relatórios são elaborados e construídos por todos os setores da
Instituição e submetidos à Reitoria, que os encaminha para a
mantenedora e para a CPA;
● Resultados das avaliações externas. Seguindo as recomendações do
SINAES, lei nº 10861, de 14 de abril de 2004, os dados coletados
possuem caráter quantitativo e qualitativo, compreendendo dois
contextos: a avaliação externa e a avaliação interna. Da avaliação
externa, a CPA utiliza os resultados obtidos nas visitas in loco, no
ENADE e em outras avaliações dos cursos (reconhecimento e Guia da
Faculdade Estadão). Da avaliação interna, os dados utilizados se
baseiam em relatórios dos setores e questionários de avaliação. A
avaliação interna é dividida em dois grupos: o primeiro é a avaliação
institucional, que compreende a avaliação dos setores da instituição e o
segundo corresponde à avaliação das disciplinas/docentes.
Visando ampliar a avaliação institucional, foi criado com aprovação do
Conselho Universitário, o Núcleo de Avaliação Acadêmica que, em conjunto
com a CPA, elabora instrumentos de avaliação acadêmica da Instituição.
3.6.3 Análise dos Resultados e Tomadas de Decisões
Em 2017, houve a reestruturação dos questionários nas reuniões da CPA,
incluindo sugestões dos discentes, docentes, funcionários e sociedade civil.
Todo o processo da autoavaliação foi planejado e discutido na CPA. Para a
distribuição e aplicação dos questionários, toda a comunidade acadêmica
(discentes, docentes e funcionários) é comunicada sobre a importância da
avaliação, assim como o período de aplicação e o prazo. São levantadas
questões que contemplam as dimensões estabelecidas para a autoavaliação,
de forma a identificar as fragilidades e as potencialidades da Instituição. Os
questionários são enviados para toda a comunidade acadêmica por meio de
endereço eletrônico com o link de acesso e o convite de participação. A
avaliação institucional ocorre uma vez ao ano, durante um período estipulado e
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divulgado. Os discentes, docentes e funcionários têm acesso por meio
eletrônico ao link do questionário de avaliação da instituição e os resultados
são divulgados ao Núcleo Gestor, coordenadores e toda comunidade
acadêmica. A avaliação das disciplinas/docentes ocorre duas vezes ao ano
(junho e novembro), durante um período estipulado e divulgado. Os estudantes
têm acesso por meio eletrônico ao link do questionário de avaliação de todas
as disciplinas/docentes que ministraram aulas para sua turma no período
avaliado e realizam sua autoavaliação. Os resultados são divulgados aos
coordenadores de cada curso que os apresentam aos docentes para analisar
as possíveis modificações sugeridas pelos discentes. Os coordenadores ainda
enviam ao Núcleo de Avaliação Acadêmica um relatório indicando as ações
tomadas em relação às avaliações das disciplinas/docentes. A participação dos
discentes, docentes e funcionários é voluntária e estimulada a partir de
campanha nos meios de comunicação internos, banners informativos
distribuídos

pelo

campus

e,

também,

pela

intervenção

direta

dos

coordenadores dos cursos, professores e demais gestores das áreas
administrativas. Todo ano, ao elaborar o relatório para ser apresentado ao
INEP, a CPA busca monitorar o alcance dos objetivos e metas previstas no
PDI, procurando apresentar ao Núcleo Gestor uma análise do caminho
percorrido nesse período. A CPA busca auxiliar na tomada de decisões
fundamentada nos processos avaliativos. Os resultados são apresentados na
reunião do Conselho Universitário, que possui representantes de cada
segmento da comunidade acadêmica e também no site da Instituição. Todas as
informações e resultados obtidos nas avaliações da CPA são discutidos em
conjunto com o Núcleo Gestor para verificar as eventuais necessidades de
mudanças e possibilidades de serem implantados.
3.7 Responsabilidade Social
O Centro Universitário FMABC, como Instituição comprometida em preparar
profissionais

competentes

para

o

exercício

da

profissão,

considera

imprescindível a relação com empresas, órgãos públicos, governamentais e
não-governamentais, uma vez que, geralmente, a consolidação na comunidade
é indispensável a qualquer projeto de educação. Enquanto processo, a parceria
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com tais entidades se materializa por meio de inúmeras formas de mútua
cooperação que permitem, entre outras, as seguintes práticas e iniciativas
● ampliação da oferta de estágios para alunos e egressos;
● implementação de mudanças no perfil profissiográfico e nas práticas
pedagógicas;
● estabelecimento de parcerias, convênios e desenvolvimento de projetos
de pesquisa ou de caráter social;
● financiamento de projetos acadêmicos;
● verificação dos parâmetros tecnológicos e as tendências de formação
profissional,

segundo

as

transformações

empreendidas

pelas

empresas, órgãos públicos, governamentais e não-governamentais, que
se tornam um dos parâmetros de referência para os projetos
pedagógicos dos cursos. Isto não significa que a Instituição reduz sua
formação às tendências apontadas pelas empresas, órgãos públicos,
governamentais e não-governamentais;
● realização de feiras e outros eventos com a participação efetiva das
empresas, órgãos públicos, governamentais e não-governamentais,
para mostrarem e divulgarem seus produtos, apresentarem seus
setores, fortalecerem a relação com a sociedade, realizarem o
marketing institucional e oferecerem estágios, empregos e parcerias;
● estabelecimento de diálogo, por meio de reuniões para a elaboração de
projetos conjuntos, elaboração de cenários e análise de mercado;
● apresentação a empresas, órgãos públicos, governamentais e nãogovernamentais de projetos educacionais, tecnológicos, científicos e
culturais para o financiamento;
● convite a empresários para análise do perfil profissiográfico dos cursos;
● mapeamento das empresas, órgãos públicos, governamentais e nãogovernamentais, de seus produtos e oportunidades de negócios.
3.8 Políticas de Acessibilidade
I. Condições de Acessibilidade Física para pessoas com deficiência ou
mobilidade reduzida, transtornos de conduta e altas habilidades/superdotação.

34

CENTRO UNIVERSITÁRIO FMABC
No Brasil, as pessoas com deficiência representam 23,8% da população total,
distribuídas entre 18,6% pessoas com deficiência visual, 7% motora, 5,1%
auditiva e 1,4% intelectual (IBGE, 2010). Ao relacionar o acesso das pessoas
com deficiência no ensino superior, ocorreu um avanço de 358% nos últimos
anos, o que ainda representa uma pequena dimensão de estudantes
matriculados. Em contraponto ao Modelo Biomédico da deficiência que visa a
reabilitação do indivíduo para sua inserção na sociedade, o Modelo Social se
refere à lógica de inclusão das pessoas com deficiência em que a sociedade e
locais públicos e privados devem se adequar e tornarem-se acessíveis para
que todas as pessoas tenham igualdade de oportunidades e acesso. Frente a
esta situação e preocupada com o constante desenvolvimento institucional, o
Centro Universitário FMABC instituiu, em 2015, o Núcleo de Acessibilidade da
Câmara de Graduação, com a finalidade de propor e acompanhar as ações
para a constante melhoria das condições institucionais, seja no âmbito físico,
pedagógico, atitudinal e das comunicações, destinadas a toda população da
comunidade acadêmica, docentes, discentes, funcionários, pacientes e
acompanhantes.
O Núcleo de Acessibilidade tem como atribuições:
● implementar as políticas de acessibilidade e inclusão na instituição;
● proporcionar o ingresso, o acesso e a permanência de discentes,
docentes e funcionários com deficiência na instituição;
● auxiliar na redução de barreiras arquitetônicas, comunicacionais,
instrumentais, atitudinais, metodológicas e programáticas;
● identificar todos os tipos de barreiras e acompanhar as soluções para
eliminação destas barreiras no campus;
● sugerir e indicar a tecnologia assistiva e/ou recursos didáticos
necessários para o desenvolvimento das atividades acadêmicas e
laborais da pessoa com deficiência;
● estimular a elaboração e desenvolvimento de projetos e eventos com
temas sobre acessibilidade e inclusão social de pessoas com
deficiência;
● conscientizar e sensibilizar a comunidade acadêmica e população,
formando uma cultura de inclusão na instituição;
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● buscar garantir a segurança e a integridade física das pessoas com
deficiência.
Dentre as alterações para a acessibilidade física estão:
● reforma e melhoria nas salas de aula;
● adequação da biblioteca para garantir espaços acessíveis;
● manutenção dos banheiros adaptados;
● disponibilidade de cadeiras de rodas nas portarias de acesso;
● vagas demarcadas próximas às entradas;
● construção de lombofaixas nos locais de maior fluxo;
● placas sinalizadoras no estacionamento e edificações;
● manutenção dos elevadores e melhorias das calçadas.
Para dar continuidade às mudanças e adequações da Instituição em geral,
adaptar as instalações físicas e inserir recursos de tecnologia assistiva, estão
previstos aos próximos anos:
● manutenção e instalação de piso tátil direcional/alerta no campus;
● adequação de algumas rampas de acesso;
● rebaixamento de calçadas;
● instalação de elevadores ou plataforma elevatória/carro escalador de
escadas nos prédios que tem seu acesso limitado;
● instalação de sinalização visual e tátil (relevo e Braille).

II. Condições de Acessibilidade Pedagógica, Atitudinal e das Comunicações
para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, transtornos de conduta e
altas habilidades/superdotação.
A acessibilidade pode ser definida como a possibilidade de livre acesso aos
locais, mobiliários e equipamentos, com segurança ou autonomia, pelas
pessoas com deficiência e é dividida em seis dimensões: arquitetônica,
comunicacional, metodológica, instrumental, programática e atitudinal. A fim de
garantir condições de igualdade e equidade na acessibilidade pedagógica,
atitudinal e das comunicações entre a comunidade acadêmica, o Núcleo de
Acessibilidade promove:
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● inserção da disciplina de LIBRAS na matriz curricular dos cursos;
● oferta de serviços de tradutor e intérprete de Língua Brasileira de Sinais;
● inserção da disciplina de tecnologia assistiva nas eletivas;
● programa de leitor de tela e síntese de voz para auxiliar a pessoa com
deficiência visual no uso do computador;
● material em Braille e áudio, quando necessário;
● flexibilização do tempo e utilização de recursos para viabilizar a
aprendizagem de estudantes com deficiência ou mobilidade reduzida,
transtornos de conduta e altas habilidades/superdotação, bem como
sensibilização do professor diante das necessidades e particularidades
do aluno.
Para próximas ações, o Núcleo de Acessibilidade contará com movimentos de
integração entre os acadêmicos visando a eliminação de atitude de
discriminação, estigma, preconceitos e sensibilização da sociedade com
realização de eventos sobre pessoas com deficiência e acessibilidade para
comunidade acadêmica e geral, além da aquisição de recursos de tecnologia
assistiva e inserção da disciplina de tecnologia assistiva na pós-graduação
stricto sensu.

III. Acessibilidade para pessoa com transtorno do espectro autista Conforme
disposto na Lei no 12764, de 27/12/2012, regulamentada pelo Decreto nº 8368,
de 2 de dezembro de 2014, que institui a Política Nacional de Proteção dos
Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, é dever do Estado, da
família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar o direito da pessoa
com transtorno do espectro autista à educação, em sistema educacional
inclusivo, garantida a transversalidade da educação especial desde a educação
infantil até a educação superior.
O Centro Universitário FMABC visa promover o conhecimento e formar
profissionais da saúde competentes e habilitados para o exercício do trabalho
na comunidade, integrando equipes multiprofissionais e contribuindo sempre
para o bem-estar da sociedade e melhoria da qualidade de vida da população a
ser atendida. O Núcleo de Acessibilidade, o Núcleo do Bem-Estar ao Discente
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(NUBEM) e o Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAP) da Câmara de
Graduação oferecem atendimento aos discentes para zelar por sua saúde,
formação acadêmica e inclusão da Pessoa com Transtorno do Espectro
Autista, desenvolvendo junto aos cursos (coordenadores e docentes)
programas especiais para garantir sua plena participação e inclusão no ensino.
Para alcançar os objetivos listados, são realizadas as seguintes ações:
● atendimento

psicopedagógico

aos

alunos

com

dificuldade

de

aprendizagem;
● flexibilidade de tempo nas atividades e avaliações realizadas durante a
aula;
● orientações aos docentes diante das necessidades de cada discente;
● reuniões periódicas entre coordenadores e discentes para verificação
das dificuldades e satisfação.

3.9 Políticas de Gestão
O órgão deliberativo máximo do FMABC é o conselho Universitário (CONSU),
entretanto, todas as decisões são tomadas tendo como base as proposições
dos órgãos colegiados como o Conselho Gestor, as Pró-Reitorias de
Graduação, de Extensão e de Pós-Graduação, os Colegiados de Curso e
Núcleos

Docentes

Estruturantes

(NDE’s)

dos

diferentes

cursos,

as

Coordenações de Curso e as representações discentes.
A diversidade das ofertas de oportunidades de ensino e as diferentes missões
institucionais e acadêmicas são elementos fundamentais para o sistema
educacional. O próprio MEC incentiva a flexibilidade da oferta, por exemplo, por
meio dos cursos sequenciais e de Educação a Distância. A educação
continuada e a oferta de cursos para a comunidade são oportunidades de
extensão e de formação de pessoas que necessitam da ampliação da oferta
das Instituições de Educação Superior. O Centro Universitário FMABC está
comprometido com a diversificação da oferta e tem como parâmetros as
seguintes metas:
● oferta de cursos, produtos e serviços tendo como referência a qualidade;
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● ampliação do número de cursos focados na demanda local e regional,
tendo nas tendências globais da educação superior a referência para a
ampliação da oferta;
● diversificação focada na demanda do mercado e na identidade da
Instituição;
● incentivo

à

interdisciplinaridade,

à

integração

das

áreas

do

conhecimento e na busca de flexibilidade da estrutura curricular dos
cursos;
● consolidação dos cursos sequenciais e a organização da Educação a
Distância;
● revisão e avaliação da diversificação da oferta.
O Centro Universitário FMABC entende que o planejamento deve nortear as
ações da Instituição. É indispensável manter um permanente e atento controle
da operacionalização das metas, pois a conjuntura requer a definição objetiva e
concreta dos processos, além da indicação de equipes capazes de gerenciar
os

procedimentos

que

desencadeiam

a

realização

do

Plano

de

Desenvolvimento Institucional. Deve ser a tônica da política institucional
visualizar as tarefas operativas, a inter-relação dos processos, as normas
legais, decretos, planos, diretrizes, projetos, enfim, de todas as atividades que
a Instituição desenvolve para e com seus alunos, valorizando continuamente a
avaliação de todos os processos, como forma de consolidar a qualidade na
execução das estratégias, sendo prioridades elaboradas a partir do diagnóstico
e das condições concretas da Instituição.
Respeitar os valores políticos do Centro Universitário FMABC é condição de
sucesso do plano de desenvolvimento. Cabe à Comissão Permanente de
Avaliação estabelecer os objetivos, traçar as estratégias e estipular as metas.
As estratégias são desenhadas a partir das análises do ambiente interno e
externo da Instituição, sendo que o resultado dos trabalhos da Comissão é
decorrente de discussões em todos os seus segmentos.
Um importante diferencial e um dos grandes avanços do Centro Universitário
está na criação e implementação da Câmara de Graduação. Atualmente, no
âmbito educacional, faz-se necessário criar uma câmara de apoio que atenda
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às necessidades dos corpos docente e discente tanto em seus aspectos
psicológicos, quanto pedagógicos. Vale ressaltar que a criação e a
implementação desta Câmara devem ser consonantes com o Plano de
Desenvolvimento Institucional e com os Projetos Pedagógicos de Cursos,
lembrando que a existência do serviço ora proposto integra os componentes do
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) na Dimensão
1 (Organização Didático Pedagógica) item 9 (Atendimento ao Discente).
Justifica-se, dessa forma, sua importância para a Instituição. A Câmara de
Graduação pretende institucionalizar uma prática efetiva junto aos corpos
docente e discente, favorecendo uma ação psicopedagógica que acolha e
compreenda as necessidades tanto dos alunos quanto dos professores. Na
prática, possui o propósito de atender a questões de dificuldades de
aprendizagem advindas tanto do aspecto cognitivo, quanto emocional. O
equilíbrio afetivo emocional favorece uma aprendizagem significativa e auxilia
para um melhor desenvolvimento das funções cognitivas, ou seja, aspectos
afetivos emocionais e cognitivos, consonantes, propiciam um bom desempenho
acadêmico. O espaço da Câmara de Graduação, além de constituir uma
alternativa para aplacar as angústias e dificuldades enfrentadas tanto pelos
docentes como pelos discentes, tem a atribuição de fortalecer uma política de
capacitação docente, integrar as diferentes estruturas de cada curso e,
considerando a realidade sociocultural, incentivar a formulação de uma política
pedagógica diante das necessidades curriculares, como age na efetivação de
práticas que se desdobram em vários níveis de envolvimento de seus atores,
além de propiciar a expansão em projetos de pesquisas nas suas áreas de
atuação. A criação da Câmara de Graduação visa atender uma tripla
necessidade e, portanto, justifica-se por:
● amparar a comunidade docente e discente;
● fomentar consistência para a formação acadêmica (LDB, SINAES/INEP);
● efetivar a criação e implementar uma Câmara de apoio já prevista no
PDI e PPCs da IES.
A Câmara de Graduação é composta pelos órgãos de apoio:
● Núcleo de Acessibilidade;
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● Núcleo de Apoio Psicopedagógico;
● Núcleo de Avaliação Acadêmica;
● Núcleo do Bem-Estar ao Estudante;
● Núcleo de Capacitação e Desenvolvimento Docente;
● Núcleo de Documentação;
● Núcleo de Educação a Distância;
● Núcleo de Egressos;
● Núcleo de Nivelamento;
● Núcleo de Recepção aos Ingressantes.
3.10 Estrutura Acadêmica
O Centro Universitário oferece cursos na área de Ciências da Saúde e afins,
sendo categorizados como:
I. Cursos de Graduação;
II. Cursos de Pós-Graduação lato sensu e stricto sensu;
III. Cursos de Extensão
Os Cursos de Graduação obedecem aos seus respectivos Projetos
Pedagógicos de Curso (PPC’s) e à legislação vigente, sendo que tanto os
Cursos de Graduação como os de Pós-Graduação e, também, os de Extensão,
apresentam regulamentos específicos, obedecida a legislação vigente. Os
turnos de oferecimento dos cursos são: matutino, vespertino, noturno e integral,
dependendo das especificidades de cada um.
Para obtenção de grau em Cursos de Graduação são obrigatórios:
● aprovação em todas as disciplinas do currículo;
● cumprimento de carga horária e todas as exigências estabelecidas nos
Projetos Pedagógicos de Curso e Regulamentos específicos.
As pesquisas na Instituição devem ser vinculadas a linhas de pesquisa
cadastradas na Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação, sendo
que as propostas estão sujeitas à apreciação e aprovação pelo Comissão de
Ética em Pesquisa e Comissão de Ética no Uso de Animais, quando
necessário.
41

CENTRO UNIVERSITÁRIO FMABC
As atividades de extensão compreendem a formação continuada (cursos de
atualização

e

aprimoramento),

práticas

profissionalizantes,

assistência,

assessoria, consultoria, prestação de serviço especializado, internacionalização
(intercâmbio), atividades culturais, empreendedorismo, responsabilidade social
e de divulgação (cursos de difusão, projetos e outros), e obedecem ao
regulamento próprio.
O Calendário Acadêmico é elaborado pela Secretaria Acadêmica, seguindo a
orientação da Reitoria do Centro Universitário e ouvidos o Pró-Reitor de
Graduação, o Pró-Reitor de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação, o Pró-Reitor
de Extensão e os Coordenadores de Cursos, e obedece à legislação vigente,
prevendo os períodos letivos, os exames, e sendo submetido ao Conselho
Universitário até o mês de novembro do ano anterior.
O ano letivo tem duração de, no mínimo, 200 dias, excluídos os dias
reservados aos exames finais, de acordo com a legislação vigente. Cada
semestre tem, no mínimo, 100 dias letivos, sendo que o período letivo deverá
ser prorrogado tantos dias quantos forem necessários nos casos previstos na
legislação vigente.
O Ingresso dos Cursos de Graduação ocorre por meio de processo seletivo e
por programas governamentais estabelecidos por lei. O processo seletivo é
promovido pela Instituição e tem por objetivos:
● avaliar os conhecimentos dos candidatos;
● classificar os candidatos dentro dos limites de vagas fixados em Edital
de acordo com a legislação vigente.
O Processo Seletivo é aberto a candidatos com escolarização completa de
ensino médio ou equivalente, de Instituição de Ensino credenciada na
respectiva

Delegacia

Regional

de

Ensino,

é

realizado

por

entidade

especializada, de reconhecida idoneidade, aprovada pelo CONSU. O Centro
Universitário torna público, antes de cada processo seletivo, o catálogo de
curso (programas dos cursos e demais componentes curriculares, sua duração,
requisitos, qualificação dos professores, recursos disponíveis e critérios de
avaliação), elaborado pela Pró-Reitoria de Graduação, juntamente com as
Coordenações do Curso, e aprovado pela Reitoria.
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As matrículas dos estudantes são efetuadas semestralmente em todos os
Cursos, e os candidatos aprovados e classificados no Processo Seletivo,
dentro dos limites de vagas aprovados pelo Ministério da Educação para os
Cursos de Graduação requererem sua matrícula no primeiro semestre dos
respectivos cursos, devendo apresentar os documentos estabelecidos no
Regulamento da Secretaria Acadêmica. Na realização das rematrículas, o
discente deve ser inscrito nas disciplinas regulares do próximo período e, no
caso de reprovações, deverá cursar as disciplinas em regime de dependência.
Os cursos de graduação podem exigir aprovação em disciplinas específicas
para promoção ao semestre subsequente nos seguintes casos de disciplinas
teórico práticas e de disciplinas preparatórias para realização do estágio
curricular obrigatório, exigências descritas no Regulamento próprio do curso.
É permitido o trancamento de matrícula mediante requerimento na Secretaria
Acadêmica que, após deferimento, terá validade somente para o ano letivo
vigente. O retorno ao curso, para discentes com matrículas trancadas, é
permitido somente nas datas estabelecidas para matrículas e rematrículas do
ano letivo vigente, de acordo com a legislação em vigor.
A matrícula pode ser cancelada desde que ocorra um dos seguintes casos:
● solicitação por escrito do interessado;
● ausência às aulas por mais de 60 (sessenta) dias consecutivos, sem
apresentação de justificativa;
● quando decidido em processo disciplinar;
● quando comprovado desvio de comportamento ético ou moral grave.
As transferências para o Centro Universitário se fazem mediante as normas de
Edital de processo seletivo para vagas remanescentes, sendo que o
interessado deve preencher requerimento na Secretaria Acadêmica e
comprovar matrícula ativa em Instituições de Ensino Superior nacionais em
curso de área afim reconhecido pelo Ministério da Educação. São aceitas
transferências de discentes de outras instituições de ensino superior
estrangeiras de cursos de áreas afins, desde que reconhecidos pelo órgão
competente do país de origem e com a apresentação de documentação com
tradução juramentada para o português. Em caso de servidores públicos
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federais, civis e militares, inclusive seus dependentes, quando a transferência é
requerida por autoridade competente em razão de comprovada remoção ou
transferência de ofício que acarrete mudança de residência para a sede do
Centro Universitário ou para localidades próximas desta, a matrícula ex officio é
concedida independentemente de vagas, prazos e processo seletivo, na forma
da lei. No caso de transferência do Centro Universitário para outras Instituições
de Ensino Superior, o discente deve encaminhar solicitação à Secretaria
Acadêmica. Essa transferência expedida para outra IES pode ser requerida
pelo discente a qualquer tempo, independente de processo disciplinar,
inadimplência e período curricular, mas somente podendo ser efetivada após
quitação de débitos, assegurados os direitos acadêmicos do discente.
O discente graduado, transferido ou ingressante pode requerer dispensa de
disciplinas concluídas neste Centro Universitário ou em outra Instituição de
Ensino Superior até 30 dias após o início das aulas, sendo que a solicitação
deve ser feita junto à Secretaria Acadêmica, devendo, o discente, frequentar a
Disciplina enquanto aguarda o deferimento do pedido de dispensa. A
solicitação do aproveitamento de estudos é analisada e julgada pela Disciplina
e homologada pela Coordenação do Curso de Graduação.
O ensino das disciplinas integrantes dos currículos dos cursos é ministrado
pelos docentes e supervisionado pela Coordenação de cada curso, em
conformidade com métodos recomendados pela didática aplicada ao ensino
superior, atendendo as Diretrizes Curriculares Nacionais homologadas pelo
CNE/MEC. Os planos de ensino das disciplinas e cronograma de aulas são
elaborados pelos docentes, em consonância com o Projeto Pedagógico de
Curso e de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais, e são submetidos
com 15 (quinze) dias de antecedência ao início do período letivo ao
Coordenador de Curso e disponibilizados aos discentes até o início das
respectivas aulas. Eles são documentados junto à Secretaria Acadêmica e
cumpridos integralmente. Na impossibilidade desse cumprimento integral, por
qualquer motivo, bem como a carga horária prevista, as aulas são repostas.
A verificação do rendimento acadêmico é feita mediante elementos que
comprovem simultaneamente frequência e aproveitamento nos estudos, sendo
obrigatória a frequência às aulas e atividades acadêmicas. A verificação da
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frequência é atribuição do docente por meio de listas de presença preenchidas
e assinadas pelo responsável da respectiva disciplina. É considerado
reprovado na disciplina o discente que não cumprir a frequência mínima de
75% (setenta e cinco por cento) da carga horária constante na matriz curricular,
sendo-lhe consequentemente vedada a prestação de exames finais. Nos casos
de ausência coletiva às aulas e às atividades acadêmicas, é feito o registro das
faltas, considerando-se como ministrado o conteúdo previsto no programa. A
verificação

do

aproveitamento

acadêmico

em

cada

disciplina

é

da

responsabilidade do docente e deve ser realizada por meio de provas e/ou
outros instrumentos avaliativos descritos no plano de ensino. O discente que
falta em uma das provas estabelecidas deve fazer a solicitação de segunda
chamada junto à Secretaria Acadêmica no prazo de 5 (cinco) dias úteis após a
falta. O discente tem o direito a realizar uma (01) prova de segunda chamada
por disciplina. A vista das provas consiste na apresentação aos discentes das
avaliações corrigidas. O discente que não concordar com a correção deve
proceder com o pedido de revisão em até 5 (cinco) dias úteis contados a partir
da data da vista das provas.
A aprovação nas disciplinas leva em consideração a média obtida e frequência,
sendo que o discente que não obtiver a frequência mínima de acordo com este
Regimento, a Legislação vigente e o Regulamento do Curso de Graduação, é
considerado reprovado sem direito à realização de exame final, independente
da aprovação por nota.
A média obtida pelo discente na disciplina pode gerar as seguintes situações:
● o discente que obtém média igual ou superior a 7,0 (sete) está aprovado
na disciplina em questão;
● o discente que obtém média inferior a 7,0 (sete) é submetido ao exame
final;
É considerado aprovado o discente que obtém média aritmética calculada entre
a média da disciplina e a nota obtida no exame final igual ou superior a 5,0
(cinco)
● o discente que obtém média final aritmética inferior a 5,0 (cinco) após a
realização do exame está reprovado na disciplina.
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Considera-se reprovado em uma disciplina o discente que não obteve a
frequência mínima ou não obtiver média final mínima para aprovação. Nesta
situação, esse discente deve cursar novamente a disciplina em regime de
Dependência em uma das seguintes opções:
● presencialmente no próximo período em que a mesma disciplina for
oferecida;
● presencialmente em disciplina em outro curso oferecido na Instituição,
com carga horária e conteúdo equivalente, após aprovação da
Coordenação de Curso;
● em EaD, caso a disciplina seja ofertada nessa modalidade.
Os discentes em regime de dependência ficam obrigados ao pagamento da
disciplina em questão, definido pelo contrato de prestação de serviços
educacionais, e o discente bolsista reprovado por falta ou nota em uma única
disciplina pode perder o direito à bolsa de estudos.
A aprovação dos discentes dos cursos de Graduação do Centro Universitário,
além deste Regimento, estará sujeita ao Regulamento do Curso.
4. EDUCAÇÃO DISTÂNCIA
A Educação a Distância (EaD) ocorre mediante o uso das tecnologias da
informação direcionadas para a disponibilização da informação e a construção
de conhecimento por um espaço sem fronteiras ou barreiras geográficas e
temporais. Como premissa básica, a EaD tem o propósito de permitir
mobilização de aprendizagens significativas a quem está distante do centro de
produção e disponibilização de recursos educacionais, permitindo vasto acesso
à Educação.
4.1 Breve Histórico e Algumas Definições
A Educação a Distância (EaD), até a década de 1970, ocorria de uma forma
bem diferente da de hoje, mas já com o mesmo objetivo de proporcionar meios
de construção de conhecimento a quem estava geograficamente distante da
escola, local de ocorrência da educação formal. Nesses tempos, os
professores enviavam materiais de estudos, pelo correio, aos alunos distantes,
que realizavam as tarefas propostas e reenviavam suas soluções de volta aos
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professores, que, assim, reiniciavam um novo ciclo de envio e recebimento
desses recursos educacionais13 (BORBA e PENTEADO, 2005).
As duas décadas seguintes, os anos de 1980 e 1990, foram marcadas pela
ocorrência da EaD via televisão, sendo que os professores ministravam aulas
transmitidas por esse meio de comunicação, e os alunos as acompanhavam de
suas casas, podendo acompanhar seus conteúdos com materiais impressos
vendidos separadamente, como apostilas e exercícios de fixação. Ao final de
ciclos determinados, os alunos podiam realizar provas de conteúdos referentes
a esses ciclos, equivalentes à estratificação da educação formal nacional
vigente à época, e, assim, mediante aprovação, obtinham seus certificados e
diplomas correspondentes, reconhecidos oficialmente em território nacional.
Mais uma vez, o propósito deste tipo de EaD era proporcionar escolaridade a
quem estava distante fisicamente e/ou temporalmente do local/tempo em que
as aulas eram dadas, ampliando os espaços educacionais e o acesso à
informação14 (BARBOSA, 2005).
À medida que a tecnologia avançava, o correio, o rádio e a própria televisão
davam lugar a novas tecnologias facilitadoras para a ocorrência da Educação a
Distância e, já no final da década de 1990, o advento da Internet veio a
alavancar a oferta da EaD pelo Brasil e pelo mundo. Expostas na tela do
computador, as aulas se tornam fluidas, dinâmicas, interativas, e estimulam a
formação de uma comunidade indefinida em tempo e espaço, mas concordante
em objetivos educacionais relativos a habilidades cognitivas de alta ordem,
com pensamento crítico, reflexivo, analítico e criativo, e como aponta Lévy
(1999)15,
por meio de cursos e atividades – acessados individualmente a qualquer
tempo e em qualquer lugar –, as escolas virtuais reúnem pessoas
diferenciadas para ‘fazê-las participar da inteligência coletiva da espécie no
seio de um meio ubiquitário’. Espaços permanentemente mutantes, as
escolas virtuais refletem e apresentam uma nova forma de linguagem e de
cultura, característica do momento tecnológico que vivemos na atualidade.

13

BORBA, Marcelo de Carvalho; PENTEADO, Miriam Godoy. Informática e Educação Matemática. 3 ed.
Belo Horizonte: Autêntica, 2005.
14
BARBOSA, Rommel Melgaço. Ambientes Virtuais de Aprendizagem. Porto Alegre: Artmed, 2005.
15
LÉVY, Pierre. Cibercultura. Rio de Janeiro: Editora 34, 1999.
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Há, na literatura, várias definições do que vem a ser Educação a Distância, e
algumas delas são aqui sintetizadas no quadro a seguir.
Autor

Definição de EaD

Moran16

Processo de ensino e aprendizagem mediado por tecnologias, em
que professores e alunos estão separados espacial ou
temporalmente, mas podem se conectar por alguma tecnologia,
como a Internet. Mas também pode fazer uso de correio, rádio,
televisão, vídeo, CD-ROM, telefone e fax, dentre outras.

Malheiros17

Educação a Distância é aquela na qual aluno e professor
encontram-se em tempos e/ou espaços diferentes. A EaD utiliza
recursos tecnológicos para mediar essas relações, desde trabalhos
escritos até programas computacionais bastante avançados.

Moore
e Conjunto de métodos instrucionais em que as ações dos
18
Kearsley
professores são executadas à parte das ações dos alunos, mesmo
que haja ações continuadas que se efetivem na presença do aluno.
Porém, a comunicação entre professor e aluno deve ser facilitada
por meios tecnológicos, sejam os impressos, mecânicos, eletrônicos
ou digitais.
Barbosa19

Processo que enfatiza a construção e a socialização do
conhecimento, assim como a operacionalização dos princípios e fins
da educação, de modo que qualquer pessoa, independentemente
do tempo e do espaço, possa tornar-se agente de sua
aprendizagem, devido ao uso de materiais diferenciados e meios de
comunicação que permitam a interatividade (síncrona ou
assíncrona) e o trabalho colaborativo/cooperativo.

4.2 Princípios Fundantes da Educação a Distância
A Educação a Distância, como está concebida hoje, apresenta algumas
características convergentes em suas definições encontradas, que podem ser
resumidas como segue:
● separação

professor-aluno

no

espaço

e

no

tempo

(situações

assíncronas), salvo os momentos em que as interações síncronas
ocorrem, normalmente, pelos meios tecnológicos digitais como, por
16

MORAN, José. Novos Caminhos do Ensino a Distância. Informe CEAD (Centro de Educação a
Distância). SENAI, Rio de Janeiro, ano 1, n 5, 1994.
17
MALHEIROS, Bruno Taranto. Didática Geral.2 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2019.
18
MOORE, Michael G, KEARSLEY, Greg. Distance education: a systems Wiew. Belmont, EUA: Wadstown
Publish Company, 1996.
19
BARBOSA, Rommel Melgaço. Ambientes Virtuais de Aprendizagem. Porto Alegre: Artmed, 2005.
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exemplo, encontros presenciais ou online ao vivo de tutoria, atividades
de aprofundamento pelo uso de metodologias ativas, aplicação de
provas e demais instrumentos de avaliação, atividades práticas etc.;
● estudo independente, no qual o aluno controla o tempo, o espaço, o
ritmo de estudo e, em alguns casos, o itinerário, as atividades e a
avaliação;
● comunicação mediada de múltiplas vias entre professores e alunos,
alunos e alunos, professor e equipe técnica, alunos e equipe técnica;
● materiais didáticos desenvolvidos de acordo com planejamentos e
projetos idealizados por um especialista, o designer instrucional;
● processo de aprendizagem suportado por tutoria.
Sumariamente, o que se preconiza nos programas educativos desenvolvidos
em EaD é a quebra do paradigma ainda muito presente nos dias de hoje, de
que

o

professor

seria

o

detentor

do

saber,

assumindo

todas

as

responsabilidades e ações para a mobilização das aprendizagens dos
estudantes e que, estes, pouco precisariam fazer para aprender, bastando que
se lhes fossem dadas boas explicações dos fatos, fenômenos e conceitos
científicos. Assim, bons programas EaD trazem estruturas pedagógicas com
atividades que promovem
● a autonomia do estudante, ou seja, a capacidade de verificar o
andamento de suas próprias aprendizagens e reconhecer quais são os
caminhos a serem seguidos para melhorá-las ao longo do percurso
acadêmico disponibilizado, refletindo e buscando meios de obter
sucesso no que diz respeito aos objetivos de aprendizagem declarados;
● o protagonismo do estudante, ou seja, a efetivação de ações próprias,
assumindo a responsabilidade agir em prol do alcance dos objetivos de
aprendizagem, conscientizando-se de que a aprendizagem ocorre por
suas ações, uma vez que aprender é modificar, e para modificar o que
se tem é preciso agir.
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A tutoria, na Educação a Distância, representa o elo necessário entre o ser
aprendente e as situações20 por ele vivenciadas, a fim de que se tornem
competências na transferência do conhecimento. Assim, é no tutor que o
estudante encontra o apoio necessário para aprender a refletir sobre suas
aprendizagens e escolher os melhores caminhos para efetivá-las. Um bom
tutor não apresenta soluções prontas ao estudante, mas, sim, o incita a refletir
sobre o que ele mesmo pode fazer para aprender mais e melhor, e o ajuda a
escolher, mais uma vez sem lhe fornecer respostas prontas, caminhos que o
levem a subir os degraus das habilidades cognitivas e da construção do
conhecimento. Esta acepção encontra em Vergnaud21 seu maior expoente, e é
confluente com Delors22 e seus Quatro Pilares da Educação, o “aprender a
conhecer”, o “aprender a fazer”, o “aprender a conviver” e o “aprender a ser”.
4.3 Concepção Teórico-Cognitiva
A corrente epistemológica interacionista tem, em Jean Piaget, seu principal
expoente, e propõe que o conhecimento ocorre por conta da interação entre o
ser aprendente e o objeto do saber. Mais especificamente, a abordagem
construtivista se relaciona intimamente com esta corrente filosófica propondo
que a aprendizagem seria construída por interação, a partir de ações do
indivíduo aprendente e das suas interações com o meio. Ainda, Gérard
Vergnaud propõe um ajuste na epistemologia genética de Piaget, tornando-a
mais fluida e dinâmica, uma vez que a interação que leva à construção do
conhecimento se daria, na realidade, entre o aprendiz e as situações por ele
vivenciadas, que englobam, além do objeto de estudo, os campos conceituais
relacionados

a

esse

objeto

e

as

atividades

complexas,

abertas

e

interdisciplinares que se lhe apresentam. É nesta linha filosófico-pedagógica,
ou concepção teórico-cognitiva, interacionista-construtivista, que se pretende,

20

Para Vergnaud, a aprendizagem se efetiva não como Piaget previu (mediação entre o sujeito
aprendente e o objeto de estudo), mas, sim, entre o sujeito aprendente e as situações, que são por ele
definidas como conjuntos de tarefas que dão significado aos conceitos, sendo as raízes do
desenvolvimento cognitivo, principalmente em ações coletivas.
21
VERGNAUD, Gérard. La théorie des champs conceptuels. Recherches em Didactique des
Mathématiques, v 10, n 3, pp. 133-170, 1991.
22
DELORS, Jacques; et. al. Educação: Um Tesouro a Descobrir – Relatório para a UNESCO da Comissão
Internacional sobre Educação para o Século XXI. Trad. José Carlos Eufrásio. São Paulo: Cortez, 1999.
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aqui, defender a promoção da Educação a Distância em todas as suas
particularidades.
De início, a EaD online, aqui proposta por esta Instituição, tem, na Internet, a
ferramenta motriz da mediação social e cognitiva a que os estudantes estarão
sujeitos em seus processos educativos. O Ambiente Virtual de Aprendizagem
(AVA) é a porta de entrada das ações interacionistas do indivíduo com o meio,
uma vez que, segundo Barbosa (2005)23 é por meio dele que ocorrem
●

o apoio, a ampliação e o enriquecimento dos espaços de convivência,
privilegiando a atividade do sujeito na construção do conhecimento, a
partir de propostas interdisciplinares e transdisciplinares;

●

o oferecimento de um espaço de desenvolvimento-pesquisa-açãocapacitação de forma sistemática e sistêmica, vivenciando uma
aprendizagem que implique rupturas paradigmáticas;

●

favorecimento do acesso às tecnologias educacionais, aos vários
agentes sociais, na perspectiva da construção do conhecimento e das
competências sociais.

Segundo Becker (1993)24, “a aprendizagem do aluno só acontece na medida
em que este age sobre os conteúdos específicos e age na medida em que
possui estruturas próprias, previamente construídas ou em construção”, o que
corrobora com a concepção que tem de um bom AVA no sentido de permitir
que o estudante navegue pelas suas janelas em busca do objeto de suas
aprendizagens e das interações via chat, fórum e outros elementos que
permitam a vivência de situações. O Ambiente Virtual de Aprendizagem é
complexo no que se refere a ser aberto, fluido e dinâmico, de acordo com os
processos interativos que o modificam à medida que os pequenos mundos se
abrem pelos cliques de seus usuários, já que a avaliação qualitativa e
quantitativa dessas visitas fornece dados importantes que o levam a
permanente construção e reconstrução. Neste sentido, o modelo pedagógico
relacional (bidirecional) se faz valer neste universo virtual por conta das
modificações que o ambiente causa em seu visitante (e aprender é
transformar), bem como o visitante modifica o meio em função de suas
necessidades. Esta relação dual explica e justifica o ser protagonista do
23
24

BARBOSA, Rommel Melgaço. Ambientes Virtuais de Aprendizagem. Porto Alegre: Artmed, 2005.
BECKER, Fernando. Epistemologia do Professor: o Cotidiano da Escola. Petrópolis: Vozes, 1993.
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estudante, já que essa condição posiciona as melhores potencialidades de um
AVA estruturado para o aprendiz e pelo aprendiz, mutável e em constante
processo de validade e de confiabilidade.

5. EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO CENTRO UNIVERSITÁRIO FMABC
A Educação a Distância, no Centro Universitário FMABC seguirá a linha
teórico-cognitiva interacionista-construtivista, mobilizando recursos humanos e
de infraestrutura física, virtual e pedagógica que corroboram com essa
concepção teórico-filosófica de se fazer educação de qualidade. As linhas que
seguem descrevem a estrutura em rede tridimensional da EaD FMABC.
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5.1 Missão e Valores
Concordando com a missão do Centro Universitário para a educação
presencial (promover ensino, pesquisa, assistência e extensão comunitária na
área da saúde, de modo a constituir-se um centro de excelência nesta área,
reconhecido nacional e internacionalmente), a Educação a Distância pretende
promover, da mesma forma, educação de qualidade, pautada nos mesmos
valores de ética, compromisso com o saber, responsabilidade social, respeito
aos princípios do SUS, sustentabilidade ambiental e equilíbrio econômico e
financeiro. Para cumprir com tais valores, pretende-se
● avaliar

constantemente

a

qualidade

do

material fornecido

aos

estudantes, denominados Recursos Educacionais;
● adequar, ajustar e/ou substituir os Recursos Educacionais em função
dos dados coletados das ações de avaliação deles, com indicadores
criados para tais fins, categorizados em função da visão do docente e da
visão do estudante;
● estruturar os cursos e as disciplinas oferecidos em EaD com recursos
diversificados que promovam a motivação, o engajamento, a construção
dos saberes (conceitual, procedimental, atitudinal e de habilidades), e
que incitem a reflexão e o pensamento crítico e, ainda, estimulem a
autonomia e o protagonismo dos estudantes;
● capacitar-se, capacitar e buscar capacitações externas para todas as
equipes de profissionais que tratem da EaD nas esferas pedagógica, de
tecnologias digitais, de ferramentas tecnológicas e de atendimento e
assistência ao aluno;
● cuidar da adequação do fluxo interno de informações de sistemas
operacionais

integrados

(acadêmico,

financeiro,

de

suporte

de

tecnologia da informação e de acesso ao AVA) de modo a manter
discrição e tratamento ético nas tratativas processuais pelas quais
muitas vezes os estudantes vivenciam;
● cuidar da adequação e atualização constante de softwares e hardwares
para atender aos propósitos de segurança de dados nos comandos in e
out dos programas oferecidos em EaD;
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● oferecer

nivelamento

acadêmico

aos

estudantes

que

desejarem/precisarem relembrar determinados conceitos, definições,
fenômenos e ferramentas lógico-matemáticas e de comunicação da
Educação Básica para dar seguimento aos seus estudos no nível de
graduação;
● manter canais físicos e virtuais abertos e disponíveis aos estudantes
para que se comuniquem facilmente e in-time, de acordo com suas
necessidades, com os departamentos com os quais precisa se
comunicar;
● oferecer os mesmos programas de suporte psicológico (pelo NUBEM) e
psicopedagógico (pelo NAP) a que os estudantes de cursos / disciplinas
presenciais têm direito
5.2 Objetivos Educacionais
De um modo geral, e corroborando com os objetivos educacionais listados no
item 3.3, para a educação presencial, o Centro Universitário pretende,
especificamente, com a educação a distância:
● oferecer educação a indivíduos que tenham dificuldades de acesso à
modalidade presencial por questões geográficas e/ou temporais;
● oferecer experiências de aprendizagem que possibilitem a aquisição e a
mobilização de habilidades tecnológicas digitais com as ferramentas
utilizadas nos ambientes online;
● estimular as habilidades comportamentais (soft skills) relacionadas ao
trabalho colaborativo;
● proporcionar

meios

para

construção

de

habilidades

técnicas

relacionadas a conhecimento de conteúdo (hard skills);
● ajudar no processo de mudança de paradigma educacional que já ocorre
nos tempos atuais, formando uma nova cultura que posiciona o
estudante como o centro de seu processo educativo, sendo protagonista
de suas próprias aprendizagens, e autônomo no sentido de buscar os
objetos

de

aprendizagem

de

que

necessita

para

incrementar

continuamente seu desempenho escolar;
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● favorecer a elongação horizontal e o alcance vertical na construção de
conhecimentos para indivíduos de perfis cognitivos diversos, sejam eles
visuais, auditivos ou cinestésicos, pela multiplicidade de objetos de
aprendizagem que já existem e ainda podem ser construídos para todos
os fins e habilidades;
● favorecer o alcance dessa mesma construção de conhecimentos para
indivíduos que apresentem necessidades especiais relativas à visão
(com lupa acoplada aos recursos digitais oferecidos), à audição (com
leitor sonoro de textos) e à cognição (com plataforma adaptativa
construída e acoplada a determinados instrumentos de avaliação
diagnóstica

e

formativa,

e

com

aplicação

de

instrumento

de

autoavaliação analisado por pedagogo e com devolutiva positiva e
construção de plano de estudos específico, também por pedagogo);
● oportunizar o desenvolvimento da tríade pesquisa-ação-educação pela
fluidez, dinâmica e sociabilidade inerentes das ferramentas online,
conectando indivíduos e sua rede de conhecimentos de qualquer parte
do mundo;
● contribuir para melhorar as condições de acesso à informação e
agilização nas formas de comunicação entre todos os atores do
processo de Educação a Distância.
Objetiva-se com a EaD, em suma, promover justiça social no que se refere ao
acesso à educação de qualidade, garantindo consistência nos parâmetros
didáticos que regem essa modalidade educativa, e que os processos se
mantenham sustentáveis permitindo a continuidade e as melhorias dos
programas, cursos e disciplinas oferecidos.
5.3 Modelo ADDIE de Design Instrucional
Realizando uma rápida exploração, na literatura, sobre os modelos existentes
para Educação a Distância, depara-se com categorizações diversas de acordo
com as bases epistemológicas do que cada autor entende por conhecimento. A
linha

filosófico-pedagógica

interacionista-construtivista

que

a

equipe

multidisciplinar do Centro Universitário FMABC acredita e adota para a
construção de seus projetos educacionais traz luz a um modelo de design
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instrucional para EaD cujos princípios corroboram com o que se entende, aqui,
por educação de qualidade. Trata-se do ADDIE (BATES, 2017)25 acrônimo de
Analisar, Desenhar, Desenvolver, Implementar e Avaliar (Evaluation). A Figura 1

traz a representação das etapas do modelo ADDIE.

ANALISAR

AVALIAR

DESENHAR

IMPLEMENTAR

DESENVOLVER

Figura 1: representação do modelo ADDIE. Adaptado de Flexibile Learning Australia (2014).

Utilizado inicialmente para criar as bases de cada programa, disciplina ou curso
em EaD, o modelo será utilizado continuamente, também, em momentos
posteriores, para avaliar a adequação desses programas aos objetivos de
aprendizagem

específicos

de

cada

perfil

profissional,

gerando

as

correspondentes ações de remodelação. As etapas do modelo ADDIE são:
Analisar: etapa em que os educadores analisam as necessidades dos
estudantes

e

as

demais

variáveis

como,

por

exemplo,

seus

conhecimentos prévios, suas habilidades cognitivas básicas e os
recursos de que dispõem.
Os resultados dos questionários criados e aplicados pela Comissão
Própria de Avaliação (CPA) do Centro Universitário FMABC aos alunos
ingressantes dos seus cursos de graduação sinalizam a importância de
apoiar e acolher esses estudantes com programas de nivelamento
acadêmico que trabalhem conhecimentos de conteúdo relativos às áreas

25

BATES, Tony. Educar na Era Digital [livro eletrônico]. 1 ed. São Paulo: Artesanato Educacional, 2017.
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de ciências biológicas, ciências exatas e comunicação, a fim de que
possam seguir em seus cursos com os fundamentos necessários da
Educação Básica. Os resultados desta análise levaram o Núcleo de
Nivelamento Acadêmico (NUNIA) a estruturar seis Programas de
Nivelamento que são ofertados gratuitamente aos estudantes de todos
os cursos de graduação. São eles: Biologia Zero, Comunicação e
Interpretação de Texto, Física Zero, Matemática Zero, Química Geral
Zero e Química Orgânica Zero na modalidade EaD.
Desenhar: nesta etapa são elencados os objetivos de aprendizagem
para cada programa, disciplina ou curso ofertado em EaD, em
conformidade com as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN’s)
delineadas pelo MEC para cada curso. De acordo com esses objetivos,
e em comparação com os objetivos de cada Programa de Nivelamento,
os alunos são convidados a integrarem este ou aquele programa, além
de suas escolhas livres e pessoais. Além disso, com o intuito do alcance
desses objetivos de aprendizagem, são escolhidos os conteúdos de
cada programa, a sequência em que eles constam nos planejamentos e
são apresentados e sugeridos para estudo em formato de trilha de
aprendizagem, os instrumentos de avaliação e os procedimentos de
ensino e de aprendizagem dessas trilhas, aqui denominadas Percurso
Educacional.
Desenvolver: etapa de criação de conteúdo quando construído
internamente, e/ou obtenção de recursos de terceiros, conforme o caso.
Os Programas de Nivelamento foram desenvolvidos internamente por
apresentarem um volume pequeno de produção; e, para as disciplinas
dos cursos que serão ofertados em EaD, serão utilizados materiais
didáticos terceirizados, em primeiro momento, devido à grande demanda
de recursos humanos necessários para a produção e disponibilização de
conteúdo.
Para a produção interna de recursos educacionais para os Programas
de Nivelamento, a Equipe Multidisciplinar do Centro Universitário
FMABC ganhou experiência com a Educação a Distância em todas as
suas etapas, desde a concepção até a operacionalização, e esse
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pequeno volume de trabalho foi possível para as produções internas,
alicerçadas pelas capacitações oferecidas pelo Núcleo de Educação a
Distância desde 2019. Essas capacitações ocorrem no formato de
cursos de curta duração e oficinas, e estão listados na Figura 2, com
continuidade prevista para, aproximadamente, cinco formações por
semestre.
Realização

Curso / Oficina

2019

A Sala de Aula como Sistema Social

2019

Metodologias Ativas na Educação

2020

Avaliação das Aprendizagens

2020

Ensino por Competências

2020/2021

Avaliação em Ações Remotas: Ferramentas e Boas Práticas
Educacionais

2021

Criação de Questionário no Google Forms com Emissão de
Certificado Automático com Certify’em

2021

O Lado B da Gamificação na Educação, com Quizizz

2021

Trabalho em Grupo com Breakout Rooms do Google Meet
Peer Instruction (Instrução por Pares) com Google Jamboard

2021
Produção de Infográficos com Canva
2021

Produção de Videoaulas com Power Point

2021

Criação de Instrumentos de Avaliação e de Autoavaliação

2021

Criação de Mapas (Conceituais e Mentais) com CMapTools e
com MindMeister

2021

Trabalho em Grupo / TBL – Team-Based Learning no Google
Classroom com Google Docs

2021

Processos de Mediação e TCC com Rubricas e Verificador de
Plágio

2021

Murais Interativos com Padlet e Google Classroom

Figura 2: quadro com os cursos e oficinas realizados e oferecidos pelo NEaD do
Centro Universitário FMABC.

As premissas para Educação a Distância, criadas a partir de reflexões e
discussões oriundas das reuniões entre os integrantes do NEaD, são
aplicadas nos Programas de Nivelamento oferecidos pelo NUNIA, que
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ocorrem semestralmente com alunos ingressantes de cursos de
graduação da Instituição. Ao final de cada oferecimento, esses alunos
respondem a um questionário cujas respostas são categorizadas de
acordo com os indicadores cognitivos
● motivação;
● engajamento;
● construção de conhecimento de conteúdo;
● mobilização de habilidades (leitura interpretativa, comunicação e
expressão, lógico-matemática e analítica).
Implementar: etapa de implementação dos programas desenhados e
criados. Em relação aos Programas de Nivelamento do Centro
Universitário FMABC, o aluno se matricula enviando uma mensagem de
e-mail para o NUNIA, e em seguida recebe informações (data, horário,
local e forma de acesso) referentes ao Acolhimento, evento em que toda
a estrutura e o Plano de Ensino do Programa são explicados, além do
correspondente link de acesso, que o remete ao objeto de aprendizagem
online alocado no Google Drive da conta institucional do NUNIA. A partir
dessa ação, a cada semana, esse aluno estuda uma Unidade de
Estudos Autônomos, participa ativamente do chat interagindo com os
demais estudantes e com o docente, em uma comunidade de
aprendizagem

que

tem,

por

objetivo,

construir

conhecimento

colaborativamente. Para as dúvidas remanescentes, o estudante conta,
ainda, com os Encontros síncronos com essa comunidade. Transcorrido
o Percurso Educacional do Programa de Nivelamento escolhido, de
acordo com o cronograma semestral pré-estabelecido, o aluno recebe,
via e-mail, o link do questionário a responder, com as questões que
levarão à fase seguinte do modelo ADDIE, a avaliação.
Avaliar: etapa final que consiste na coleta de dados que levam à
identificação de pontos que necessitem de ajustes ou readequações
para melhorias dos programas oferecidos. Para os Programas de
Nivelamento em EaD do Centro Universitário FMABC, o questionário é
elaborado no Google Forms, que gera automaticamente alguns gráficos
facilitadores das análises, feitas pelos integrantes do NUNIA e do NEaD
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em conjunto. Os indicadores que levam à criação das questões e
posterior

análise

são

motivação,

engajamento,

construção

de

conhecimento de conteúdo e mobilização de habilidades (leitura
interpretativa, comunicação e expressão, lógico-matemática e analítica).
Identificados os Programas e disciplinas em regime de DP em que esses
indicadores se encontram, em caso de necessidade, os correspondentes
Recursos Educacionais são retrabalhados e melhorados.
O modelo ADDIE é, enfim, muito utilizado no design instrucional voltado para
programas desenvolvidos em EaD de alta qualidade, porque associa objetivos
de aprendizagem claros aos cuidados com os recursos educacionais, os
objetos de aprendizagem, aos os conteúdos teóricos, aos procedimentos de
ensino e aos de aprendizagem, à avaliação diagnóstica, à avaliação formativa
(processual ou contínua) e à avaliação somativa, tanto das aprendizagens dos
estudantes quanto do próprio programa, à atribuição das atividades de cada
um dos atores envolvidos e à gestão desse sistema complexo integrado,
permitindo que se avaliem as fases separadamente e em conjunto para tomada
das melhores decisões em busca de contínuas melhorias. O modelo ADDIE,
apesar de apresentar as fases bem delimitadas e completas, não oferece um
guia de tomadas de decisão nem diretrizes de análise ou quadro de
indicadores cognitivos; tudo isso deve ficar a cargo de quem o adota, e neste
caso a experiência conta muitos pontos positivos para que a sua
implementação seja bem-sucedida e resulte nas melhorias almejadas.
A Equipe Multidisciplinar do Centro Universitário FMABC envolveu-se em todas
as etapas previstas pelo modelo ADDIE, ganhando experiência na oferta de
Educação a Distância inicialmente em pequena escala, o que conferiu
segurança para, a partir de agora, ampliar o oferecimento dessa modalidade
educacional para uma escala maior, que requer recursos humanos, didáticos e
tecnológicos que serão apoiados pelo estabelecimento de parcerias externas à
Instituição.

5.4 Políticas de Gestão
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O Centro Universitário FMABC compreende que a Educação a Distância é um
sistema complexo. Por complexo, corroborando com Cohen e Lotan (2014)26,
entende-se

aberto,

flexível,

mutável,

criativo,

com

várias

soluções,

interdisciplinar e multifacetado em termos de habilidades. Sendo assim, todos
os seus subsistemas:
● ensino;
● aprendizagem;
● comunicação;
● desing instrucional;
● princípios filosóficos e concepção teórico-cognitiva
são previstos e estruturados de acordo com as políticas de gestão delineadas
com o mesmo zelo e atenção de uma instituição que prima pela qualidade de
educação que produz há mais de cinquenta anos.
As políticas de gestão para EaD do Centro Universitário, além daquelas já
descritas no item 3.9, que são gerais para a Instituição, visam implantar uma
estrutura organizacional responsável pelas diversas demandas envolvidas na
produção de uma educação de qualidade. Assim, fundamentalmente, procura
alinhar, construtivamente, em seus programas
● os objetivos educacionais (de aprendizagem e de ensino);
● a

forma

de

oferta

de

educação

nessa

modalidade

(acesso,

acessibilidade e sustentabilidade);
● a

qualidade

pedagógica

dos

recursos

educacionais

produzidos

internamente ou selecionados de terceiros;
● as trilhas educacionais que desenha e disponibiliza.
Como política de gestão para EaD, o Centro Universitário pretende assegurar
● os padrões de qualidade da educação produzida e disponibilizada aos
estudantes, a fim de formar indivíduos qualificados e competentes para
o exercício de suas profissões;
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● a comunicação bidirecional Instituição / público de estudantes e
sociedade, fundamental para garantir a personalização e o alcance
horizontal (em quantidade) e vertical (em compreensão) da Educação,
ainda e principalmente na modalidade a distância;
● a sustentabilidade da Educação a Distância;
● o acesso simplificado, privado e seguro aos meios tecnológicos
utilizados para a disponibilização dos Recursos Educacionais;
● a aquisição, a manutenção e a modernização dos recursos de software
e de hardware utilizados pelo sistema EaD;
● a acessibilidade aos usuários que apresentem necessidades especiais,
seja no atendimento pessoal, como no acesso aos Recursos
Educacionais fornecidos pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem;
● a acessibilidade no atendimento presencial ou digital aos usuários que
apresentem necessidades especiais;
● a capacitação contínua de todos os atores envolvidos com a Educação a
Distância, cada qual em sua instância;
● a característica multidisciplinar do sistema EaD, constituído por equipes
pedagógica, de tecnologia da informação e acadêmica.
As ações que garantem o alcance das premissas que, conjuntamente,
constituem a política de gestão para EaD em nível satisfatório são contínuas e
pretendem:
● manter canais de comunicação entre todos os subsistemas, do sistema
EaD, abertos, dinâmicos e fluidos, por diversas vias, sejam elas
presenciais ou digitais, e tomar decisões a fim de ajustar ou modificar
meios e processos que se mostrem com alcance insatisfatório aos
objetivos traçados;
● manter o canal geral de comunicação dos estudantes com a Instituição
(ouvidoria), bem como os canais específicos, tanto por vias virtuais e
digitais (e-mail e telefone das Coordenações dos Cursos), como por via
presencial (acesso às salas dos Coordenadores dos Cursos e à sala da
Coordenação da Educação a Distância);
● mapear os custos dos processos de criação e/ou de aquisição de
Recursos Educacionais, da manutenção dos sistemas digitais integrados
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(acadêmico, pedagógico, administrativo e de interface com os usuários),
relacionados à docência (professores conteudistas e tutores), e mapear
os demais fatores relacionados às despesas gerais em paralelo com os
ganhos recebidos, e realizar os ajustes que se façam necessários para
prover a continuidade sustentável do sistema EaD;
● buscar atualização contínua das Tecnologias Digitais de Informação e
Comunicação, verificando suas interfaces com o usuário e a segurança
de rede das plataformas existentes para criação e disponibilização do
Ambiente Virtual de Aprendizagem, e manter uma dinâmica cambiável
de uma plataforma para outra, em caso de necessidade;
● buscar atualização contínua dos equipamentos de vídeo, de áudio e
tecnológicos utilizados pelas equipes que constituem o sistema EaD,
bem como os materiais escolares diversos utilizados em práticas de
metodologias ativas referentes às ações de tutoria;
● fornecer e manter atualizadas as ferramentas tecnológicas (já acopladas
em muitos aplicativos digitais) que permitem condições especiais de
visualização e de audição dos materiais fornecidos como Recursos
Educacionais a quem deles precise;
● capacitar e promover capacitações os atores diretamente envolvidos no
atendimento pessoal para promover comunicação efetiva com os
usuários que necessitem de condições especiais;
● apoiar e incentivar a formação docente continuada, oferecendo cursos e
oficinas relacionados a Conhecimento Pedagógico de Conteúdo (PCK –
Pedagogical Content Knowledge,) e de ferramentas digitais associadas
às Boas Práticas Educacionais, corroborando, também, com as políticas
do plano de carreira docente da Instituição;
● constituir equipes heterogêneas, fluidas e dinâmicas que constituem o
sistema EaD, tanto a pedagógica (profissionais das áreas da saúde, de
exatas e de humanidades incluindo, ao menos, um profissional
licenciado em Pedagogia), quanto a de tecnologia da informação
(profissionais especialistas em sistemas de informação e tecnologia), e a
acadêmica (profissionais de gestão e administração escolar e de
economia), bem como garantir o alinhamento eficaz do sistema EaD
promovido por, ao menos, um profissional certificado como Designer
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Instrucional, com seu olhar global sobre todos os subsistemas,
processos e integrações.
5.5 Núcleo de Educação a Distância (NEaD)
O Núcleo de Educação a Distância (NEaD) do Centro Universitário FMABC é
um dos órgãos de apoio da Câmara de Graduação, juntamente com os demais,
e tem por objetivo principal assessorar a Instituição a cumprir suas metas e
objetivos educacionais, respeitando sua missão e seus valores, e oferecendo
suporte acadêmico referente às práticas pedagógicas, às estratégias
educacionais, à seleção de conteúdos, à avaliação das aprendizagens, à
análise de resultados e à tomada de decisões dentro de suas particularidades e
especificidades.
5.5.1 Histórico e Regulamento do NEaD
Visando abrangência e diversificação da educação de qualidade que já
produzia no modo presencial, a Câmara de Graduação do Centro Universitário
FMABC criou, em abril de 2019, o Núcleo de Educação a Distância que, desde
então, trabalha com ideais pautados em referências nacionais e internacionais.
A composição do NEaD iniciou-se com a indicação para a coordenação, feita
pela Pró-Reitoria de Graduação, de uma docente do Curso de Farmácia da
Instituição, por conta do alinhamento de suas formações acadêmicas e
vivências

educacionais

gerais

e

específicas

com

os

propósitos

e

especificidades que o sistema EaD preconiza.
A partir de então, as coordenações dos cursos de graduação foram contatadas
e convidadas a indicarem docentes, para o Núcleo, cujos propósitos e
aspirações educacionais convergissem com a ideologia de criar uma Educação
a Distância diferenciada do que se tem, notoriamente e amplamente divulgada
por diversas pesquisas, como ideia geral não muito satisfatória, por parte da
sociedade. Desde o início, a ideia era criar uma EaD em que os alunos não
tivessem a impressão de caminharem sozinhos, sem apoio, nem se
deparassem com barreiras tecnológicas complicadas e de acesso dificultado
que algumas plataformas virtuais trazem. A ideia central que sempre esteve
presente na coordenação do NEaD e que precisava ressoar nos seus membros
constituintes era essa, de que é possível fazer uma Educação a Distância de
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qualidade. Assim, diante de muito trabalho que envolveu indicações,
conversas, entrevistas, e muita interação aberta entre o corpo docente da
Instituição, formou-se a primeira equipe EaD, constituída inicialmente por, além
da coordenadora, mais seis docentes dos cursos de graduação:
● Farmácia;
● Gestão em Saúde Ambiental;
● Gestão Hospitalar;
● Medicina;
● Nutrição;
● Radiologia;
● Terapia Ocupacional.
Além dos docentes integrantes, percebeu-se, em conversas com os próprios
membros do Núcleo e da Pró-Reitoria de Graduação, que seria muito
importante que o NEaD tivesse, ao menos, um membro integrante discente e,
com a concordância de todos, houve a indicação de um estudante do curso de
Nutrição que, entrevistado, aceitou prontamente o convite para integrar a
equipe. O Núcleo de Educação a Distância sempre se caracterizou por ser
aberto e flexível em sua composição e, assim, logo um novo estudante se
juntou ao grupo, desta vez, do curso de Farmácia. Entende-se que a equipe se
fortalece

com

a

participação

discente

envolvida

diretamente

com

representantes que sejam membros efetivos, uma vez que a educação é feita
para eles e com eles, e o protagonismo educacional deve existir em todas as
instâncias, inclusive e principalmente nas de caráter decisório.
O regulamento do NEaD foi criado em maio de 2019, e aprovado em reunião
da Câmara de Graduação, apresentado a seguir.
Capítulo I
Do Núcleo de Educação a Distância
Art. 1º - O Núcleo de Educação a Distância (NEaD) é núcleo de apoio da Câmara de
Graduação.
Art. 2º - O Núcleo de Educação a Distância (NEaD) é constituído por ato do Reitor do
Centro Universitário FMABC.
Art. 3º - No cumprimento de suas atribuições, cabe ao Núcleo de Educação a
Distância:
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I.

Propor, planejar e implantar projetos de educação a distância envolvendo a
comunidade acadêmica do Centro Universitário FMABC, assim como definir os
respectivos objetivos, estratégias, metodologias, utilização e aproveitamento de
recursos e definir planos os de trabalho das correspondentes ações educativas.
II. Elaborar relatórios parciais dos resultados das ações educativas a distância que
constituirão parâmetros para avaliações formativas ao próprio núcleo, com a
finalidade de aprimorar os trabalhos.
III. Fornecer os resultados dos relatórios parciais das ações educativas e das
correspondentes avaliações formativas à Câmara de Graduação do Centro
Universitário FMABC e seus integrantes.
IV. Receber dos responsáveis, incluindo Coordenadores de Cursos, relatórios dos
resultados obtidos com a implementação dos projetos de educação a distância na
comunidade acadêmica.
Art. 4º - Os projetos de educação a distância a serem implantados pelo Núcleo de
Educação a Distância devem ser norteados pelos preceitos da legislação vigente no
Centro Universitário FMABC, assim como das normas relacionadas à produção,
utilização e divulgação dos recursos acadêmicos.

Capítulo II
Da composição e funcionamento
Art. 5º - O Núcleo de Educação a Distância é integrado por representantes docentes e
discentes, composto como segue:
I.
II.

Seis docentes eleitos ou indicados pela Reitoria e/ou Pró-Reitoria de
Graduação, e pelos Coordenadores de Curso da Graduação.
Um membro do corpo discente indicado pela Pró-Reitoria de Graduação.

§ 1º. O Núcleo de Educação a Distância é coordenado por um dos seis membros
docentes.
Art. 6º - Os docentes do Núcleo destinarão parte de sua carga horária às atividades
necessárias para o cumprimento das atribuições previstas neste Regulamento.
Art. 7º - Considerando as especificidades de caráter técnico, científico e acadêmico que
permeiam as atividades do Núcleo de Educação a Distância, poderão ser convidados,
para participar das discussões e da análise dos resultados, membros da comunidade
acadêmica ou externa a ela, não lhes sendo concedido o direito ao voto.
Parágrafo único. Não há previsão de remuneração dos participantes convidados,
devendo, qualquer disposição contrária, ser discutida e devidamente documentada
junto à Reitoria do Centro Universitário FMABC.

Capítulo III
Da Coordenação
Art. 8º - É atribuição da coordenação do Núcleo de Educação a Distância:
I.
II.
III.
IV.
V.

Representar o Núcleo de Educação a Distância.
Convocar e presidir as reuniões.
Orientar os trabalhos do Núcleo, velando pela sua produtividade.
Encaminhar as propostas do Núcleo para deliberação na Câmara de
Graduação.
Manter e fazer cumprir o presente Regulamento.
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VI.

Exercer as demais atividades inerentes à sua função.

Capítulo IV
Dos membros do Núcleo
Art. 9º - Compete aos membros do Núcleo de Educação a Distância:
I.
II.
III.
IV.

Ser assíduos às reuniões e, em caso de ausência, justificá-la formalmente.
Cumprir pontualmente os compromissos assumidos pelo NEaD.
Comunicar, com antecedência mínima de trinta (30) dias corridos, a
impossibilidade de permanência como membro.
Disponibilizar tempo para a realização das atividades do Núcleo.

Parágrafo único. Será considerado renunciante o membro que se ausentar, sem
justificativa, a duas reuniões ordinárias consecutivas ou a três intercaladas, devendo o
coordenador comunicar o fato à Pró-Reitoria de Graduação para que se faça nova
indicação ou processo seletivo.

Capítulo V
Das Reuniões
Art. 10º - O Núcleo de Educação a Distância reunir-se-á ordinária e
extraordinariamente em sessões convocadas pelo coordenador, deliberando sempre
com a presença da maioria simples de seus membros.
§ 1º. O comparecimento às reuniões será controlado em folha de frequência anexada à
ata de cada reunião.
§ 2º. As reuniões ordinárias serão convocadas pelo coordenador, em dia e horário
acertado entre os membros do Núcleo.
§ 3º. As reuniões extraordinárias ocorrerão sempre que necessário, convocadas pelo
coordenador ou por maioria simples de seus membros, com antecedência mínima de
quarenta e oito (48) horas.
§ 4º. Os assuntos tratados e decididos nas reuniões constarão em ata que será lida e
assinada na reunião ordinária, imediatamente posterior àquela.

Capítulo VI
Das disposições Gerais e Transitórias
Art. 11º - Este Regulamento poderá ser modificado por deliberação da Câmara de
Graduação.
Art. 12º - As omissões e dúvidas de interpretação e execução deste Regulamento
serão resolvidas pelos membros do Núcleo.
Art. 13º - Enquanto não for integralmente composto, o NEaD se reunirá com os
membros eleitos ou indicados.
Art. 14º - O presente Regulamento entrará em vigor na data de aprovação pela Câmara
de Graduação do Centro Universitário FMABC.
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5.5.2 Atendimento ao Discente
O Núcleo de Educação a Distância presta atendimento aos discentes por email (ead@fmabc.net), telefone [(11) 4993-5414] e, também, fisicamente em
suas instalações (sala 7, andar térreo do prédio central).
Os principais atendimentos do Núcleo para com os discentes têm,
principalmente, a tônica do uso de ferramentas e aplicativos digitais, como
acesso à plataforma e uso das ferramentas digitais a ela associadas. Em
alguns casos, conforme a necessidade, o NEaD realiza videoconferências com
os discentes a fim de demonstrar passo a passo, online ao vivo, como realizar
acessos, ingressar em ambientes virtuais, acessar materiais disponibilizados
pelos professores, resolver atividades e entregar suas resoluções na
plataforma, dentre outras.
Para as questões que envolvem criação, configuração e uso das contas de email institucional dos alunos, o setor responsável é o TI (Tecnologia da
Informação), que presta atendimento em horário comercial por telefone [(11)
4993-7270] e por e-mail (ti@fmabc.br).
5.5.3 Atendimento ao Docente
Os canais de comunicação do Núcleo de Educação a Distância com os
docentes do Centro Universitário FMABC são os mesmos que para os
discentes, com o acréscimo de um grupo denominado “Apoio Pedagógico
FMABC”, em uma rede social de mensagens instantâneas. Este canal permite
uma comunicação mais dinâmica e tem caráter colaborativo e integrativo, pois
promove além da interação de todos os docentes entre si para trocas de
experiências, dicas e esclarecimentos de dúvidas referentes a tecnologias
digitais associadas a boas práticas educacionais, em que todos se comunicam
com todos, e não apenas o NEaD com os docentes. Por este canal são
informadas, também, as atualizações que ocorrerão no sistema online da
plataforma utilizada no Centro Universitário, datas e horários de capacitações
internas, dicas e sugestões de cursos e capacitações externos, além da
disponibilização de materiais informativos e tutoriais em vídeo que o NEaD
produz para uso das principais TDIC’s.
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5.6 Projeto Pedagógico Institucional da Educação a Distância
A Educação a Distância do Centro Universitário FMABC se alinha com a
missão e os valores da Instituição, além de corroborar com a linha filosóficopedagógica, ou concepção teórico-cognitiva interacionista-construtivista, em
que a aprendizagem é definida com bases na interação, na transformação e na
transferência. Interação porque aprender é interagir, seja no viés piagetiano
(ser aprendente objeto da aprendizagem), seja na visão moderna de
Vergnaud (ser aprendente  situações de aprendizagem); transformação
porque à medida que o ser aprende, transforma-se (em níveis cognitivos
conteudinais, atitudinais e procedurais); transferência porque transfere os
conhecimentos de uma situação para outra, evidenciando competência.
5.6.1 Princípios Pedagógicos
Os Recursos Educacionais, as atividades de aprofundamento desenvolvidas
nos Encontros, as reflexões induzidas via chat e outros mecanismos de
interação, as orientações para os estudos e as demais situações previstas em
oferecimento aos estudantes dos Programas de Nivelamento na modalidade
EaD visam a compreensão que, segundo Wiggins & McTighe (2019)27 difere do
simples “saber alguma coisa”. Compreender significa algo mais; compreender
significa ter domínio completo e profundo sobre determinado campo conceitual,
e ter a competência de transferir esse conhecimento de uma situação para
outra. As evidências de que o indivíduo, de fato, compreendeu algo, podem ser
aferidas por novos problemas que se lhes são propostos e as formas de se
coletarem e analisarem os resultados, demonstrando que o processo
educacional não pode ser conduzido de modo a apresentações soltas e
independentes de materiais, mas sim, a partir de um alinhamento perfeito entre
os eles, os objetivos de aprendizagem, os procedimentos de ensino e de
aprendizagem, e a avaliação. Assim, é com o princípio pedagógico de alcance
da compreensão em foco, que a Equipe Multidisciplinar do Centro Universitário
FMABC trabalha e, para tanto, é imprescindível contar com as formações e
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experiências de todos, sejam pedagogos, designers instrucionais, licenciados,
docentes com experiência e vivência em EaD, docentes sem experiência em
EaD, mas com vontade e iniciativa, especialistas e pesquisadores em
Educação, discentes e quem mais vier agregar, que a Instituição alcançará a
qualidade que almeja.
5.6.2 Responsabilidade Social
A responsabilidade de formar cidadãos reflexivos e críticos permeia os valores
do Centro Universitário FMABC em todas as suas ações. Sendo assim, não
poderia ser diferente com os programas, disciplinas e cursos oferecidos pela
Instituição na modalidade EaD. A competência para a resolução de problemas
é o perfil do profissional que reflete toda a dinâmica e os mecanismos de ação
da Equipe Multidisciplinar do FMABC, desde a escolha do material de base
para os estudos autônomos, seja ele produzido internamente sob premissas de
qualidade elencadas pela equipe pedagógica, ou seja escolhido de fontes
terceirizadas, ainda estará lá o olhar cuidadoso em todos os detalhes.
Além das ações listadas no item 3.7 deste documento, o Centro Universitário
FMABC apresenta quatro pilares de responsabilidades sociais específicas para
a Educação a Distância:
● educação;
● ética;
● sustentabilidade econômica e social;
● sociedade.
Na educação, o Centro Universitário conta com estruturas humana, pedagógica
e de infraestrutura integradas a fim de a oferecer qualidade em seus cursos de
graduação, de pós-graduação e cursos livres, assim como na pesquisa
acadêmica e na extensão.
A ética permeia todas as ações do Centro Universitário e, especificamente na
EaD, ela é refletida nas condutas de interação com os usuários de sua
plataforma virtual, no zelo pela segurança de dados dos usuários, sejam eles
estudantes, docentes ou visitantes ou internos à Instituição e na atuação em
conformidade com a Lei nº 9610, de 19 de fevereiro de 1998 sobre Direitos
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Autorais, orientando produtores internos de conteúdo a seguirem as
orientações de acordo com circular amplamente divulgada.
O pilar da sustentabilidade traz duas vertentes; uma, a econômica, por
oferecimento de cursos em EaD que se autossustentem financeiramente com
equilíbrio entre custos e lucros, permitindo assim a continuidade de suas
existências, e; segunda, a social, por retorno, à sociedade, de profissionais
muito bem capacitados ao exercício de suas funções, capazes de melhorar a
qualidade de vida das pessoas.
O pilar da sociedade traz a relação bidirecional da Instituição inserida na
sociedade, e esta, por sua vez, inserida na Instituição. A primeira inserção se
dá por conta dos projetos sociais que o Centro Universitário coloca em ação,
em função de atender às necessidades dos indivíduos no seu entorno
geográfico que, agora, com a EaD, expande-se para além dessas fronteiras e,
a segunda, ocorre pela transformação da própria Instituição que se modifica ao
responder às aspirações da sociedade.
5.6.3 Autoavaliação da Educação a Distância
Além dos questionários de avaliação institucional criados e aplicados pela CPA,
a Equipe Multidisciplinar do FMABC também promove, semestralmente, uma
coleta de informações junto aos discentes que participam dos Programas de
Nivelamento em EaD, por meio da aplicação do “Pesquisa de Satisfação EaD
FMABC”. As questões, elaboradas e validadas pelos integrantes dos Núcleos
de Nivelamento e de Educação a Distância, fundamentam-se em quatro
indicadores:
●

motivação;

●

engajamento;

●

desempenho acadêmico;

●

impressão geral (referentes aos Recursos Educacionais e ao AVA).

As questões elaboradas e validadas são também, semestralmente, revistas
pela Equipe Multidisciplinar e, caso se perceba que algumas evidências não
foram coletadas por falha no seu teor, os devidos ajustes são feitos para a
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aplicação seguinte. Seguem, aqui, as questões elaboradas e validadas mais
recentes.
Questão 1, referente ao indicador de motivação:
“Pontue, numa escala de zero a cinco, como cada um dos Recursos
Educacionais o motivou a estudar (o que dava mais vontade de estudar).”
Opções a seguir apresentadas aos estudantes para receberem, cada uma,
uma nota de zero a cinco:
●

infográfico;

●

videoaula;

●

podcast;

●

lista de exercícios;

●

estudo dirigido;

●

instrumento de autoavaliação.

Questão 2, referente ao indicador de engajamento:
“Pontue, numa escala de zero a cinco, como cada um dos Recursos
Educacionais fio eficaz para ajudá-lo a alcançar os objetivos de
aprendizagem (quais foram mais úteis para ajudar a aprender o conteúdo).”
Opções a seguir apresentadas aos estudantes para receberem, cada uma,
uma nota de zero a cinco:
●

infográfico;

●

videoaula;

●

podcast;

●

lista de exercícios;

●

estudo dirigido;

●

instrumento de autoavaliação.

Questão 3, referente ao indicador de desempenho acadêmico:
“Quais foram os Recursos Educacionais que você utilizou mais vezes em
seus estudos?”
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Opções a seguir apresentadas como caixa de seleção, para que o
estudante pudesse escolher mais do que um, se assim o quisesse.
●

infográfico;

●

videoaula;

●

podcast;

●

lista de exercícios;

●

estudo dirigido;

●

instrumento de autoavaliação.

Questão 4, referente ao indicador de impressão geral:
“Na sua opinião, os Recursos Educacionais foram bem-produzidos e o
ajudaram a alcançar os objetivos de aprendizagem?”
Opções a seguir apresentadas para resposta única.
●

sim, sempre;

●

na maioria das vezes, sim;

●

na maioria das vezes, não;

●

não, nunca.

Questão 5, referente ao indicador de impressão geral:
“Qual(is) Recurso(s) Educacional(is) poderia(m) ter sido mais bem
produzido(s)?”
Opções a seguir apresentadas como caixa de seleção, para que o
estudante pudesse escolher mais do que uma, se assim o quisesse.
●

infográfico;

●

videoaula;

●

podcast;

●

lista de exercícios;

●

estudo dirigido;

●

instrumento de autoavaliação.

Questão 6, referente ao indicador de impressão geral:
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“Se você achou que algum Recurso Educacional não foi bem-produzido,
descreva por que, explicando de que maneira ele poderia ser melhor.”
Resposta discursiva.
Questão 7, referente ao indicador de impressão geral:
“Você participou dos Encontros?”
Opções a seguir apresentadas para resposta única:
●

sim, dos três;

●

apenas de dois;

●

apenas de um;

●

não participei de nenhum.

Questão 8, referente ao indicador de impressão geral:
“Caso não tenha participado de algum Encontro, qual foi o motivo?”
Resposta discursiva.
Questão 9, referente ao indicador de impressão geral:
“Como foi a Prova 1?”
Opções a seguir apresentadas para resposta única:
●

fácil;

●

difícil;

●

nem fácil demais, nem difícil demais.

Questão 10, referente ao indicador de impressão geral:
“Como foi a Prova 2?”
Opções a seguir apresentadas para resposta única:
●

fácil;

●

difícil;

●

nem fácil demais, nem difícil demais.

Questão 11, referente ao indicador de impressão geral:
“Como foi a Prova Final?”
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Opções a seguir apresentadas para resposta única:
●

fácil;

●

difícil;

●

nem fácil demais, nem difícil demais.

Questão 12, referente ao indicador de impressão geral:
“De um modo geral, que nota, de zero a dez, você daria para a EaD da
FMABC?”
Opções a seguir, apresentadas para resposta única:
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Questão 13, geral:
“Gostaria de fazer algum comentário adicional sobre a EaD da FMABC?"
Resposta discursiva.

Após a coleta das informações dos questionários aplicados, os integrantes dos
dois Núcleos da Câmara de Graduação, em reunião ordinária, analisam as
respostas, refletem e discutem soluções para melhorar a qualidade geral da
EaD, tanto em produção de Recursos Educacionais, quanto na forma de
oferecê-los, além de outros aspectos. Alguns ajustes já ocorreram em função
dessa autoavaliação contínua:
●

as videoaulas passaram a ser produzidas de forma mais assertiva, com
tempo menor de duração;

●

os infográficos passaram a ter mais informações conceituais e mais
exemplos de aplicação dos conteúdos;

●

as listas de exercícios passaram a ter apenas dez para cada Unidade de
Estudos Autônomos;

●

foi inserido o chat em função da baixa participação nos Encontros,
devido principalmente à incompatibilidade de horário dos estudantes;

●

as listas de exercícios passaram a ter suas resoluções cobradas para
serem entregues semanalmente, em vez de não terem prazo de entrega;
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●

as datas dos Encontros e das Provas passaram a aparecer também no
Percurso Educacional, e não apenas no cronograma entregue no início
do Programa;

●

a Coordenação do NEaD passou a enviar mensagens padronizadas, por
e-mail, a todos os estudantes, com lembretes de datas, frases
motivadoras e questionamentos sobre o andamento dos estudos;

●

o layout do AVA foi sendo aperfeiçoado, enriquecendo as informações
apresentadas junto à Trilha de Aprendizagem.

Além do questionário da CPA e do questionário “Pesquisa de Satisfação EaD
FMABC”, este com as devidas análises dos resultados, o Núcleo de Educação
a Distância também coleta informações diretamente das coordenações dos
cursos de graduação e com demais setores da Instituição, a fim de readequar o
que for pertinente do sistema EaD para atender melhor a demanda estudantil.
5.7 Estrutura Organizacional da Equipe Multidisciplinar do FMABC
Um dos meios mais eficazes de garantir a qualidade de serviços educacionais
é refletir a diversidade dos vários estados cognitivos dos estudantes em uma
equipe também pluridimensional, formada por profissionais de diversas áreas
e, portanto, com visões multifacetadas sobre os elementos que compõem a
Educação, especificamente a Distância, já que é nela que mais se evidencia a
necessidade

de

se

trabalharem

as

habilidades

(cognitivas,

sociais,

socioemocionais e técnicas). Pensando neste viés, o Centro Universitário
FMABC pode contar com a seguinte estrutura organizacional multidisciplinar,
da qual se fundamentam e partem todas as ações educacionais da Instituição:

Equipe Multidisciplinar do Centro Universitário FMABC
I.

Pró-Reitoria de Graduação

II.

Pró-Reitoria Administrativa e Financeira

III.

Núcleo de Educação a Distância – NeaD (Coordenador, Docentes,
Profissional de TI, Profissional da Secretaria Acadêmica e Discentes)

IV.

Núcleo de Nivelamento Acadêmico – NUNIA (Coordenador e
Docentes – Professor Conteudista e Professor Tutor)
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V.

Núcleo de Avaliação Acadêmica – NAA (Coordenador, Docentes e
Colaboradores)

VI.

Núcleo de Apoio Pedagógico – NAP (Coordenador e Colaboradores)

VII.

Núcleo do Bem-Estar do Discente – NUBEM (Coordenador,
Profissionais da Área Médica e Colaboradores Operacionais)

VIII.

Núcleo de Capacitação e Desenvolvimento Docente – NCDD
(Coordenador e Docentes)

IX.

Curso em EaD (Coordenador, NDE, Colegiado de Curso e Docentes)

X.

Cursos Presenciais (Coordenadores, NDE’s, Colegiados de Curso e
Docentes)

XI.

Tecnologia da Informação – TI (Gerente, Analistas de Sistemas e
Colaboradores)

XII.

Secretaria Acadêmica (Secretário e Colaboradores)

XIII.

Pedagogo

XIV.

Designer Instrucional

XV.

Especialista em Tecnologias Educacionais (TE)

A tabela a seguir apresenta, de forma muito resumida e específica, as
principais atuações da Equipe Multidisciplinar, restritamente relacionadas ao
propósito deste documento, que se presta a descrever as ações relacionadas
ao oferecimento de Educação a Distância, em duas situações distintas: em
pequenas escala (a que já ocorre na Instituição, restrita aos Programas de
Nivelamento, com produção própria de sistemas e materiais) e em grande
escala (a que deverá ocorrer por contratação de produtos e serviços
adequados para ampliação do alcance em número de estudantes usuários e
em ganhos qualitativos nos produtos e serviços).
É importante ressaltar que, a partir do credenciamento do Centro Universitário
FMABC para a oferta de Educação a Distância, o que será levado adiante para
os Cursos em EaD são as ações aqui descritas como “Grande Escala”, sem
desprezar a importância da denominada “Pequena Escala”, cujas ações
contribuíram e contribuem para fomentar o desejo de ofertar EaD em larga
escala e com ganhos qualitativos, além de terem promovido vivência e
experimentações nessa modalidade educativa.
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Pequena Escala
Produção Interna de Materiais

Pró-Reitoria de
Graduação

NEaD

NUNIA

NAA

NAP

NUBEM
NCDD

Acompanha
os
processos
educacionais, orienta, sugere,
valida e viabiliza ações e toma
decisões.
Cria programas e estruturas
para EaD, cria e aplica
programas de capacitações em
seu escopo, analisa e valida
propostas e ações, avalia
resultados e conduz ações para
melhorias, integra equipes e
sistemas, cria manuais e
tutoriais
e
acompanha
processos de criação e uso de
TDIC’s, realiza atendimentos a
docentes e discentes, viabiliza
o acesso dos estudantes ao
AVA.

Cria programas e estruturas
para nivelamento em EaD,
analisa e valida propostas e
ações, avalia resultados e
conduz ações para melhorias.
Cria, valida e aplica avaliações,
analisa resultados e comunica
os correspondentes setores e
departamentos.
Apoia e orienta discentes para
melhorias dos procedimentos
de aprendizagem e realiza
encaminhamentos ao NUBEM.
Realiza atendimentos médicos
e psicológicos aos discentes e
conduz a tratamentos.
Realiza
programas
de

Grande Escala
Contratação de Produtos e
Serviços
Acompanha
apresentações,
analisa
pertinências
em
aspectos múltiplos e interrelacionados, sugere e viabiliza
ações.
Acompanha
apresentações,
analisa
pertinências
tecnológicas,
digitais
e
acadêmicas
de
materiais,
programas,
sistemas
e
estruturas, valida propostas
relacionadas a EaD, cria
manuais e cria e aplica cursos
para tutoria, cria e aplica
capacitações para uso das
plataformas digitais, acompanha
processos, analisa resultados,
avalia, orienta e sugere ações
para
melhorias,
realiza
atendimentos a docentes e
discentes, auxilia o TI no acesso
dos
estudantes
ao AVA,
acompanha as estatísticas de
acessos
de
discentes
e
docentes ao AVA e monitora a
realização
das
atividades
acadêmicas pelos discentes.
Acompanha apresentações e
analisa pertinências acadêmicas
relacionadas ao seu escopo.

Cria, valida e aplica avaliações,
analisa resultados e comunica
os correspondentes setores e
departamentos.
Apoia e orienta discentes para
melhorias dos procedimentos de
aprendizagem
e
realiza
encaminhamentos ao NUBEM.
Realiza atendimentos médicos e
psicológicos aos discentes e
conduz a tratamentos.
Realiza
programas
de
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capacitações docentes dentro
de seu escopo.
Acompanha as ações e os
processos,
sinaliza
pontos
fracos e pontos fortes dentro do
seu escopo.

Curso em EaD

Cursos
Presenciais

Diretoria
Financeira

TI

Secretaria
Acadêmica

Acompanha as ações e os
processos,
sinaliza
pontos
fracos e pontos fortes dentro do
seu escopo.
Analisa custos de implantação
de todo o sistema EaD, valida
ações e viabiliza a ocorrência
de processos e a aquisição de
recursos.
Oferece suporte tecnológico de
rede,
de
operação
e
manutenção de software e
hardware, de sistemas e de
segurança virtual ao processo
integrado de todos os setores
acadêmicos e pedagógicos da
Instituição, cria acessos e
contas institucionais, atende
docentes, discentes e demais
membros
e
setores
da
comunidade acadêmica.

Fornece informações sobre a
regularização
da
situação

capacitações docentes dentro
de seu escopo.
Acompanha
apresentações,
analisa pertinências acadêmicas
de
materiais,
programas,
sistemas e estruturas, valida
propostas condizentes com a
Matriz Curricular do Curso,
acompanha processos, analisa
resultados, avalia, orienta e
sugere ações para melhoria,
realiza atendimentos a docentes
e discentes. Professor tutor
realiza
atendimentos
pedagógicos de conteúdo, aos
estudantes, de forma online e
presencial.
Acompanha as ações e os
processos,
sinaliza
pontos
fracos e pontos fortes dentro do
seu escopo.
Acompanha
apresentações,
analisa pertinências financeiras,
valida ações e viabiliza a
ocorrência de processos e a
aquisição de recursos.
Acompanha
apresentações,
analisa pertinências técnicas e
tecnológicas, valida ações e
viabiliza
a
ocorrência
de
processos, oferece suporte
tecnológico
de
rede,
de
operação e manutenção de
software
e
hardware,
de
sistemas e de segurança virtual
ao processo integrado de todos
os setores acadêmicos e
pedagógicos da Instituição e
entre a Instituição e os sistemas
externos, cria acessos e contas
institucionais, atende docentes,
discentes e demais membros e
setores
da
comunidade
acadêmica, viabiliza o acesso
dos estudantes ao AVA.
Interliga os setores acadêmico,
financeiro, de TI e de EaD para
79

CENTRO UNIVERSITÁRIO FMABC
acadêmica do corpo discente.

Pedagogo

Designer
Instrucional

Especialista em
TE

Desenha
os
programas
pedagógicos
visando
a
existência
de
recursos
educacionais
motivadores,
engajadores e mobilizadores de
aprendizagens,
assessora
docentes na criação dos
materiais
pedagógicos,
na
avaliação
e
análise
de
resultados (desempenho de
estudantes e avaliação do
sistema EaD) e indica caminhos
para melhorias.
Desenha o layout do AVA
visando clareza, acessibilidade
e
completude,
alinha
a
qualidade, a quantidade e a
tipagem
dos
objetos
de
aprendizagem que comporão
as trilhas de aprendizagem,
desenha
o
Percurso
Educacional, analisa resultados
de avaliações específicas e
indica caminhos para melhorias
quanto ao AVA.
Auxilia na criação de manuais e
tutoriais para uso de TDIC’s,
realiza pesquisas de tendências
e atualizações em ferramentas
e tecnologias educacionais.

viabilizar
o
acesso
dos
estudantes ao AVA pelo TI.
Auxilia na análise da qualidade
pedagógica
do
material
apresentado e do material
contratado,
auxilia
na
elaboração de instrumentos
avaliativos, na análise de
resultados e indica caminhos
para melhorias.

Auxilia na análise da qualidade
funcional do AVA e da estrutura
do material contratado, analisa
resultados
de
avaliações
específicas
e
sugere
modificações que se façam
pertinentes.

Auxilia na criação e uso de
manuais de acesso ao AVA.

5.8 Avaliação
Avaliação não é prova, avaliação é processo. Processo de coleta de
informações, juízo de valores e tomadas de decisões. A primeira etapa da
avaliação, portanto, consiste na aplicação de um instrumento de avaliação que
seja eficaz para coletar as informações válidas e confiáveis acerca das
aprendizagens dos estudantes, seguido da análise dos resultados, que são as
informações que levam a estabelecer um juízo de valores fundamentados nos
objetivos de aprendizagem, ou seja, é feita uma análise minuciosa de como
estão caminhando as aprendizagens, seguida pela tomada de decisões, tanto
no ensino quanto na aprendizagem, ou seja, as informações coletadas com os
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instrumentos de avaliação aplicados influenciam as ações docentes, as
práticas pedagógicas colocadas em ação pelos docentes (o que ensina, como,
quando e de que forma ensina), e nos procedimentos de aprendizagem, ou
seja, incitam reflexões, pelos estudantes, acerca de como aprendem, o que
fazem para aprender e como podem melhorar (RUSSELL & AIRASIAN,
2014)28.
Compreender avaliação não como uma prova, nem confundi-la com um
simples instrumento de avaliação aplicado, mas, sim, entendê-la como o
processo complexo que é, ajuda a integrá-la no processo educativo de forma
eficaz, fazendo dela uma oportunidade não apenas de “medir” o quanto se
aprendeu, mas de usá-la como ensino, ou seja, aproveitá-la a serviço das
aprendizagens.
Um sistema avaliativo bem estruturado deve levar em conta seus três domínios
de abrangência:
● cognitivo – é o que, geralmente, recebe mais atenção, que trata da
construção de conhecimento de conteúdo técnico teórico (identificar,
reconhecer, classificar, comparar, explicar, recordar, enumerar, aplicar,
etc.), conteúdo teórico prático e da mobilização de habilidades técnicas
específicas (manejar, manipular, construir, utilizar, reconstruir, provar,
executar, simular, etc., as hard skills);
● afetivo – geralmente pouco trabalhado, relaciona-se com a questão
comportamental, ou habilidades socioemocionais, conhecidas como soft
skills;
● psicomotor – bem pouco trabalhado ne educação superior, relaciona-se
com as habilidades relacionadas ao movimento físico.
Na Educação a Distância, os instrumentos de avaliação são escolhidos em
função das especificidades dos campos conceituais de cada programa,
disciplina ou curso oferecido nessa modalidade educativa, e pretendem colher
informações principalmente dos domínios cognitivo e afetivo. Provas escritas
são os instrumentos de avaliação mais comuns que permitem coletar
28

RUSSELL, Michael K.; AIRASIAN, Peter W. Avaliação em Sala de Aula: Conceitos e Aplicações. 7 ed.
Porto Alegre: AMGH, 2014.
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informações acerca do domínio cognitivo, embora possam ser aplicados outros
instrumentos, como listas de exercícios, relatórios, portfólios, experimentos
práticos e outros. Em grupo, é mais provável aplicar instrumentos capazes de
abraçar o domínio afetivo, como os seminários, os problemas complexos e as
problemáticas,

embora

possam

ser

aplicados,

também,

os

mesmos

instrumentos utilizados individualmente.
Os propósitos da avaliação são
● planejar e conduzir as aulas;
● orientar os estudantes continuamente nos seus estudos;
● promover devolutivas positivas e incentivos;
● diagnosticar problemas e possíveis deficiências cognitivas com os
estudantes;
● julgar e atribuir valoração (nota) ao progresso e desenvolvimento
acadêmico dos estudantes;
● estabelecer e manter um ambiente de sala (presencial ou virtual) que
apoie a aprendizagem dos estudantes.
A diversidade de ferramentas digitais da atualidade permite a mesma
reprodutibilidade de um instrumento presencial em toda a sua abrangência e,
em alguns casos, de forma até mais eficaz, fluida, rápida, personalizada e
dinâmica, com verificações apoiadas em rubricas e devolutivas no formato de
plataforma adaptativa, que remete cada estudante, de forma personalizada,
aos recursos de que precisa de acordo com seu estado cognitivo momentâneo.
Os tipos gerais de avaliação são:
● diagnóstica;
● formativa (processual ou contínua);
● somativa.
A avaliação diagnóstica tem como principal objetivo coletar informações sobre
o estado cognitivo dos estudantes a fim de adequar os programas educacionais
personalizando-os para a turma de estudantes ou para cada estudante, no
caso da possibilidade de haver uma trilha de aprendizagem mais aberta e
relativamente

atemporal.

Este

tipo

de

avaliação

não

pretende,
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necessariamente, valorar as aprendizagens, mas, sim, verificar, rapidamente,
qualitativamente, como é o nível cognitivo coletivo da turma de estudantes.
Ferramentas digitais que permitem realizar perguntas rápidas no estilo de
votação e jogos são muito apropriados para realizar avaliações diagnósticas.
Para realizar uma avaliação formativa, é importante levar em conta a
continuidade do processo, e as múltiplas devolutivas, que precisam ser
referenciadas em objetivos de longo prazo, tangíveis, específicas e
individualizadas,

oportunas,

coerentes,

confiáveis

e

com

múltiplas

oportunidades de ajustes. As avaliações formativas permitem que o estudante
faça ajustes em suas rotas educacionais antes da aferição final e completa de
suas aprendizagens, e possa retomar os conteúdos ao longo de sua jornada.
As plataformas adaptativas, muito presentes em sistemas EaD, permitem não
apenas a obtenção de múltiplas e contínuas devolutivas, mas, também,
oferecimento de material de estudo e recursos para reforço.
As avaliações somativas geram valoração em nota ou conceito que refletem a
aprendizagem global do estudante para determinado módulo, programa,
disciplina ou curso, e na EaD podem ser escolhidos vários instrumentos como
portfólios, provas, apresentações, entrevistas e outros.
5.8.1 Instrumentos de Avaliação
Os instrumentos de avaliação devem refletir o alcance dos objetivos de
aprendizagem de forma válida, ou seja, devem ser capazes de deixar aflorar as
evidências de aprendizagem por parte dos estudantes, e confiáveis, ou seja,
permitir a consistência e a reprodutibilidade dos resultados por outros
instrumentos e técnicas.
Quanto à coleta das informações (evidências de aprendizagem), é possível
fazê-lo de forma presencial ou online, por meio das produções dos estudantes,
por meio de observações com critérios e indicadores cognitivos (rubricas) ou
por meio de respostas orais.
Levando em conta as premissas da avaliação e os diversos instrumentos
possíveis para coleta válida e confiável de informações, e as particularidades
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da Educação a Distância, ficou decidido e foi aprovado o seguinte sistema de
avaliação para as disciplinas ofertadas na modalidade a distância:

Instrumento

Forma de
aplicação

Valor

Conteúdo

Prova 1 (P1)

online

8,0 pontos

parcial

Prova 2 (P2)

online

8,0 pontos

parcial

Atividades gerais e diversificadas
(AGD)

online

4,0 pontos

parcial

Prova Final (PF)

presencial

10,0
pontos

total

A Nota Final (NF) será calculada de acordo com a expressão:

5.8.2 Critérios Avaliativos: Nota e Frequência
Serão adotados, para a Educação a Distância, os mesmos critérios para
aprovação em cada uma das disciplinas cursadas em disciplinas presenciais,
em nota final (NF) e em frequência (F).
O desempenho acadêmico dos estudantes será continuamente acompanhado
por meio da aplicação de instrumentos de avaliação válidos e confiáveis, e os
correspondentes níveis de alcance dos objetivos de aprendizagem será aferido
por meio de pontuação numérica. Ao final de cada disciplina, levados em conta
todos os instrumentos de avaliação aplicados, o estudante terá seu
desempenho refletido por meio da nota final, de valor máximo 10,00 pontos,
podendo ocorrer as seguintes situações, sempre associadas à frequência:
● NF  7,00: aprovação na disciplina, desde que F  75,00 %;
● NF < 7,00: estudante deverá realizar o Exame, desde que F 75,00 %.
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O Exame (E) é uma prova final, cujo conteúdo compreende toda a ementa
descrita no Plano de Ensino da disciplina, e tem valor máximo de 10,00 pontos.
Após a realização do Exame, as situações possíveis são:
● (NF + E)  10,00: aprovação na disciplina, desde que F  75,00 %;
● (NF + E) < 10,00: reprovação na disciplina.
O cálculo da nota final será feito por meio da seguinte média ponderada:
A frequência (F) do estudante nas disciplinas em EaD será aferida mediante
coleta física da assinatura do aluno em lista de presença oficial, de acordo com
sua

participação

nos

encontros

presenciais

obrigatórios

e

mediante

participação com acesso individual e personificado, identificado pelo Painel do
Administrador, nas atividades não-presenciais obrigatórias, e seguirá dois
critérios dependendo da distribuição de carga horária de cada disciplina:
Critério 1 – disciplinas sem carga horária referente a aulas práticas:
Encontros presenciais obrigatórios:
● Acolhimento: 10,00 % da frequência na disciplina;
● Prova final presencial: 10,00 % da frequência na disciplina.
Atividades não-presenciais obrigatórias:
● Prova 1: 40,00 % da frequência na disciplina;
● Prova 2: 40,00 % da frequência na disciplina.
Critério 2 – disciplinas com carga horária referente a aulas práticas:
Encontros presenciais obrigatórios:
● Acolhimento: 10,00 % da frequência na disciplina;
● Prova Final: 10,00 % da frequência na disciplina;
● Aulas Práticas: 20,00 % da frequência na disciplina.
Atividades não-presenciais obrigatórias:
● Prova 1: 30,00 % da frequência na disciplina;
● Prova 2: 30,00 % da frequência na disciplina.
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Em qualquer situação, se o estudante não obtiver frequência mínima de 75,00
%, haverá reprovação na correspondente disciplina, independentemente da
nota nela obtida.
5.9 Componentes do Percurso Educacional
O Percurso Educacional foi pensado e estruturado para contemplar clareza e
visibilidade, ao usuário, do momento em que ele se encontra na trilha
educacional, ou seja, o que já foi feito por ele, onde está e o que falta realizar.
Esta clareza confere segurança e permite, assim, que o usuário possa se
autogerir de forma mais eficiente em relação ao tempo e à dinâmica que
destina aos seus estudos.
O desenho estruturado para o Percurso Educacional de cada disciplina dos
Cursos que serão ofertados em EaD terão, no mínimo, os componentes:
● Acolhimento: evento síncrono que tem por finalidade acolher e informar.
Trata-se de um encontro presencial, no campus da Instituição, de
caráter obrigatório, em que todas as informações sobre a EaD são
proferidas, iniciando-se com as boas-vindas aos estudantes e explicação
da operacionalidade para acesso ao AVA e aos Recursos Educacionais,
para acesso ao chat e ao fórum, para acesso às provas e demais
atividades, para postagem das atividades realizadas, para correção, e
para o contato com diversos setores e departamentos, como a
Coordenação do NEaD, a Coordenação do Curso, a Secretaria
Acadêmica, o TI, além do acesso ao Professor Tutor. Além disso, os
estudantes também recebem, neste evento, todas as informações de
caráter pedagógico da disciplina a cursar, como o conteúdo, a ementa, o
sistema de avaliação, a bibliografia e o cronograma semestral de todas
as atividades.
● Unidade de Estudos Autônomos: cada disciplina da Matriz Curricular
terá um mínimo de oito (08) Unidades de Estudos Autônomos. As
Unidades são criadas como forma de organizar melhor o conteúdo a ser
estudado em estruturas menores que facilitam o planejamento tanto do
ensino, quanto da aprendizagem. As Unidades de Estudos Autônomos
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fornecem os Recursos Educacionais que os estudantes vivenciam de
forma assíncrona.
● Encontro: encontro presencial (no campus da Instituição) ou online nãoobrigatório, em que o Professor Tutor está disponível, além de sua
habitual disponibilidade para esclarecimentos de dúvidas via chat, aos
estudantes que queiram esclarecer eventuais dúvidas antes da
realização da Prova. Os Encontros são momentos síncronos de
interação entre estudantes e tutor, ou seja, é um elemento que
caracteriza tutoria presencial.
● Prova: instrumento de avaliação (no caso dos Programas de
Nivelamento são denominados Verificação de Desempenho) cuja
aplicação depende de sua posição da trilha. A Prova 1 e a Prova 2
ocorrem de forma assíncrona e online e a Prova Final ocorre de forma
síncrona e presencial.
● Chat: ferramenta que permite interlocuções síncronas e assíncronas de
por meio de postagens de frases online. Fundamentalmente, o chat é
destinado a prover momentos síncronos, uma vez que é possível
agendar previamente os horários em que os grupos se encontrem
logados na plataforma para começarem as discussões; entretanto, é
possível, também, realizar postagens que são respondidas em
posteriormente, gerando discussões assíncronas. O chat, na EaD da
FMABC está previsto para constar com acesso direto pelo Ambiente
Virtual de Aprendizagem, durante todo o oferecimento do programa,
vinte e quatro horas por dia, todos os sete dias da semana, desta forma
proporcionando maior conforto ao estudante que dispõe de um período
muito restrito de tempo para se comunicar com os demais colegas e
tutores. A dinâmica colaborativa que o chat proporciona, que condiz
perfeitamente com a concepção interacionista que a Instituição segue,
constitui-se elemento muito importante para a criação de vínculo afetivo
entre os estudantes e os tutores, o que se sabe por diversas pesquisas
acadêmicas na área da Educação que auxilia na mobilização das
aprendizagens. O chat caracteriza-se por ser elemento de tutoria online.
● Fórum: previsto para ocorrer de forma assíncrona, o fórum possibilita a
inserção, na plataforma, de questionamentos, dúvidas, reflexões,
87

CENTRO UNIVERSITÁRIO FMABC
inferências e demais citações que levem, em momento posterior à
postagem, a discussões entre os participantes de um curso, programa
ou disciplina em EaD. A principal diferença entre o fórum e o chat é que,
enquanto este se fundamenta em discussões síncronas a ocorrerem em
horário previamente agendado, e de forma geral, normalmente para
esclarecimento de dúvidas mais rápidas, as discussões do fórum não
ocorrem com horário marcado, e geralmente são temáticas, levando a
maior aprofundamento nos temas por lá propostos. Ambas as interfaces,
fórum e chat, são programadas para permitirem inserções de conteúdo a
qualquer momento e em qualquer dia. Assim como o chat, o fórum
também é um elemento de tutoria online.
Ainda, no Percurso Educacional, está prevista a inserção de um botão de
acesso fácil ao acervo virtual de livros que a Instituição possui.
5.10 Recursos Educacionais
O material didático utilizado em Educação a Distância, aqui denominado
Recursos Educacionais, é muito variado e procura atender a todos os perfis de
estudantes, promovendo inclusão. Eles podem ser categorizados de acordo
com o objetivo a que se propõem:
● recursos motivadores: destinam-se a incitar a vontade, pelo estudante,
em se engajar com os estudos. Geralmente, são posicionados, no AVA,
em locais em que os usuários sejam induzidos visualmente a acessá-los
em primeiro lugar, de modo a, já no início, se sentirem instigados e
curiosos para aprender mais, buscando os demais recursos. Os
infográficos podem ser categorizados como recursos motivadores, pois
apresentam o conteúdo de forma muito sintética, superficial, imediata e,
ainda, com figuras que ajudam ainda mais a gerar esse vínculo inicial.
● recursos engajadores: destinam-se a promover ação por parte do
estudante. Ao contrário de um recurso motivador, visual, os recursos
engajadores apresentam o conteúdo de forma mais aprofundada,
completa e reflexiva, que exigem, do estudante, a mobilização de
esquemas cognitivos mais extensos e em maior quantidade, trabalhando
habilidades cognitivas de ordem mais alta e, portanto, teoricamente,
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seriam

relacionados

de

forma

mais

direta

à

construção

do

conhecimento.
A categorização de um recurso como motivador, engajador ou como ambos,
depende, não somente, de como ele é preparado, mas, também, da forma com
que o estudante interage com ele. Assim, não se pretende, aqui, fechar uma
discussão sobre o tema. O que se coloca, aqui, fundamenta-se nos resultados
das Pesquisas de Satisfação aplicadas aos estudantes de todos os Programas
de Nivelamento desde o segundo semestre de 2019 até o presente momento.
Esses resultados mostraram claramente que os estudantes, perguntados sobre
quais recursos tinham-nos motivado mais, tinham-nos incitado mais a vontade
de estudar, sinalizaram notadamente que eram os infográficos, tal como haviase pensado ao inserir este tipo de recurso no Percurso Educacional. Esta
categorização, portanto, é empírica, mas corrobora com o design instrucional
geral para a EaD do Centro Universitário FMABC, posicionando exatamente os
recursos indicados no escopo de cada objetivo pedagógico delineado.
Um bom Recurso Educacional para EaD deve:
● apresentar-se visualmente de forma estimulante à exploração;
● apresentar linguagem cientificamente correta;
● apresentar linguagem adequada à classe estudantil a que se destina;
● promover interatividade, ao menos entre o material e seu usuário;
● incitar reflexões;
● conter elementos interdisciplinares;
● alinhar-se aos objetivos de aprendizagem;
● alinhar-se à concepção teórico-cognitiva da Instituição;
● alinhar-se à proposta pedagógica da Instituição;
● estimular o estudante a realizar novas e mais aprofundadas explorações
acerca do conteúdo;
● contextualizar o conteúdo a que se refere à vida cotidiana social e
profissional do estudante, dentro de seu campo conceitual;
● relacionar conhecimento básico com conhecimento científico;
● relacionar conhecimento de senso comum com conhecimento científico.
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Dialogando com os Referenciais de Qualidade para a Educação Superior a
Distância, do Ministério da Educação29, esses materiais devem
●

com especial atenção, cobrir de forma sistemática e organizada o
conteúdo

preconizado

pelas

diretrizes

pedagógicas,

segundo

documentação do MEC, para cada área do conhecimento, com
atualização permanente;
●

ser estruturados em linguagem dialógica, de modo a promover
autonomia do estudante desenvolvendo sua capacidade para aprender
e controlar o próprio desenvolvimento;

●

prever, como já adiantado antes em outro ponto deste documento, um
módulo introdutório - obrigatório ou facultativo - que leve ao domínio de
conhecimentos e habilidades básicos, referentes à tecnologia utilizada e
também forneça para o estudante uma visão geral da metodologia em
educação a distância a ser utilizada no curso, tendo em vista ajudar seu
planejamento inicial de estudos e em favor da construção de sua
autonomia;

●

detalhar que competências cognitivas, habilidades e atitudes o
estudante deverá alcançar ao fim de cada unidade, módulo, disciplina,
oferecendo-lhe oportunidades sistemáticas de autoavaliação;

●

dispor de esquemas alternativos para atendimento de estudantes com
deficiência;

●

indicar bibliografia e sites complementares, de maneira a incentivar o
aprofundamento e complementação da aprendizagem.

Como Recursos Educacionais para a EaD do Centro Universitário FMABC,
pode vir a compor o Percurso Educacional:
● infográficos;
● organogramas;
● scrapbooks;
● cartoons;
● mapas (mentais e conceituais);
● storyboards;
● vídeos;
● videoaulas;
● videoaulas screencast;
29

BRASIL, Ministério da Educação. Referenciais de Qualidade para Educação Superior a Distância. In:
http://portal.mec.gov.br. Acesso em 16/07/2021.
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● podcasts;
● simulações virtuais;
● listas de exercícios;
● questionários;
● games;
● chat;
● fórum;
● instrumentos de autoavaliação;
● e-books;
● livros e demais obras de referência virtuais.
No mínimo, cada Unidade de Estudos Autônomos está prevista para ser
disponibilizada aos estudantes com uma videoaula, um infográfico e uma lista
de exercícios, além das orientações gerais de estudos e da sugestão de
bibliografia por disciplina.
5.10.1 Processo de Escolha e Construção
O material didático deve apoiar a modalidade educacional para o qual é
destinado. Assim, por exemplo, para uma aula presencial, o docente pode fazer
uso de um material de apoio fundamentalmente explanatório, porque pode
tornar a aula o que quiser que ela seja, já que tem, em mãos, o tempo e o
espaço para criar situações que julgar pertinentes. Já para a Educação a
Distância, esses mesmos tempo e espaço não são os mesmos, uma vez que
esta modalidade educacional prevê que o estudante caminhe de acordo com
seu tempo e no seu ritmo, descartando a sincronia temporal e espacial com o
professor e demais colegas de turma. Assim, materiais para uso em EaD
exigem um refinamento muito maior, a fim de que deem conta, por si só, de
levar o estudante a desenvolver as competências que constam nas Diretrizes
Curriculares Nacionais relativas ao seu curso, e de acordo com os objetivos de
aprendizagem listados para cada módulo, programa ou disciplina. Para tanto, a
escolha do material ou a sua produção devem sempre contar com uma Equipe
Multidisciplinar que tenha condições educacionais gerais e específicas para
realizar análises minuciosas de catálogos disponíveis no mercado educacional,
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tanto quanto para listar diretrizes de qualidade, orientações e acompanhamento
nos casos de produção própria.
Para ambas as situações, seja para oferta de Educação a Distância em
Grande Escala: Contratação de Produtos e Serviços (que ocorrerá para a
oferta de Cursos em EaD após o credenciamento da Instituição) ou em
Pequena Escala: Produção Interna de Materiais (que pode continuar ocorrendo
para os Programas de Nivelamento oferecidos pelo NUNIA e outros
oferecimentos), o Centro Universitário FMABC traçou diretrizes de qualidade
que devem acompanhar o respectivo processo.
Para ambas as situações, foram listados os seguintes qualificadores:
● qualidade pedagógica: para este quesito, relacionado à conceituação, às
definições, às descrições fenomenológicas, e outras, ou seja, se não há
concepções alternativas no material, a Instituição conta com os
componentes do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso a ser
ofertado em EaD;
● qualidade artística: este é o qualificador da forma de apresentação visual
dos materiais, com as linguagens gráfica e oral equilibradas em
elementos textuais e elementos gráficos, das cores utilizadas, das
imagens e dos demais elementos de cada material, e do conjunto
harmônico entre os materiais em si, formando unidades estruturais e
alocadas também de forma que o estudante compreenda qual é o
sequenciamento sugerido. Para desempenhar esta tarefa, o bom senso
poderia ser a qualidade pessoal suficiente, mas o Centro Universitário
FMABC conta com profissionais com formação em design instrucional
para desempenhar a tarefa de forma mais satisfatória
● acessibilidade: devem estar presentes, no material didático, elementos
que permitam visualização melhorada e audiodescrição, para que
atendam às necessidades de todos os perfis humanos que desejem
realizar seus estudos, mas que possuam especificidades orgânicas que
os limitassem por essas ausências. Para verificar este qualificador, o
pedagogo exercerá, prioritariamente, as ações, com auxílio do
especialista em tecnologias educacionais (TE).
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● interatividade: em algum momento, e de alguma forma, o material
didático deve promover interação com o estudante, seja em simulador
virtual, seja em um elemento de gamificação, seja em um teste de
verificação de aprendizagem, seja em uma autoavaliação, seja no
oferecimento de plataforma adaptativa, em que o aluno seja “orientado”
a seguir uma trilha de aprendizagem ou outra, ou por alguma outra
dinâmica. Para verificar este qualificador, a equipe multidisciplinar da
instituição conta com um especialista em tecnologias educacionais e
com um profissional da Pedagogia, ambos atuando conjuntamente com
os demais integrantes, como o coordenador e os demais integrantes do
NEaD e os integrantes do NDE dos cursos de graduação a serem
oferecidos em EaD;
Especificamente para a situação de contratação de material, a Instituição
também se atenta às questões:
● segurança e privacidade do usuário: por segurança entende-se que o
estudante, ao acessar o material didático, não tenha seus dados e/ou
identidade hackeados por terceiros. Para observação deste quesito, a
Instituição conta com sua equipe de Tecnologia da Informação (TI);
● disponibilização do material: o local em que o material ficará alocado
também exige verificação, uma vez que ocupa espaço e, de acordo com
essa particularidade, poderá exigir modernização de sistemas. Para
tanto, novamente a equipe de TI entrará com sua qualificação
profissional;
● modernização contínua do material pelo fornecedor, com direito a
ajustes no produto adquirido pela Instituição. Este quesito deve ser
observado pelos tutores, professores e NDE dos cursos ofertados em
EaD;
● facilidade e agilidade nas tratativas comerciais para ajustamento
estrutural das unidades, a fim de alinhá-las aos projetos pedagógicos e
premissas educacionais da Instituição. Estas tratativas são da
responsabilidade do coordenador do NEaD em ações conjuntas com o
pedagogo e com o coordenador do curso ofertado em EaD;
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● precificação, de modo a manter a viabilidade financeira na oferta da
EaD na Instituição. Este item é de responsabilidade da Diretoria
Financeira e conta com o apoio das demais equipes.
Para a situação de produção interna do material didático, além dos
qualificadores já listados para material adquirido, ainda se conta com:
● produção e disponibilização de manuais e/ou tutoriais para adequação
de linguagem apropriada para EaD;
● produção e disponibilização de manuais e/ou tutoriais para uso das
tecnologias que acompanham a produção dos materiais para EaD;
● capacitações

referentes

aos

conteúdos

dos

manuais/tutoriais

produzidos;
● acompanhamento e apoio à produção;
● avaliação por pares do material produzido;
● aquisição e manutenção de equipamentos necessários à produção;
● alocação de espaços adequados à produção de materiais.

5.10.2 Fluxo de Análise e Seleção
Para o processo de análise e seleção de materiais didáticos externos, as
etapas do processo e os respectivos responsáveis por elas são mostrados na
Figura 3.

Figura 3: Fluxograma de seleção de materiais didáticos externos.

Para o processo de produção interna de materiais, o fluxograma que traz as
etapas do processo é mostrado na Figura 4.
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Figura 4: Fluxograma de produção própria de materiais didáticos.

5.10.3 Capacitações para Produção de Material
O Centro Universitário FMABC conta com uma política de auxílio na formação
contínua e capacitação docente, pela atuação do Núcleo de Desenvolvimento e
Capacitação Docente e pelo Núcleo de Educação a Distância.
O escopo das capacitações promovidas pelo NEaD é tudo o que se relaciona
com a Educação a Distância e Educação Remota, ora especificando mais
alguma ferramenta ou aplicativo digital, ora especificando mais as boas
práticas educacionais, e, em todos os casos, trabalhando as duas vertentes
conjuntas. A partir de sua criação, em 2019, o Núcleo trabalhou diversos
temas, para docentes, para profissionais do TI, para profissionais da Secretaria
Acadêmica e para as secretárias das coordenações dos cursos de graduação,
tanto no formato de palestras interativas, como no formato de oficinas e,
também como cursos online de curta duração. Os principais temas trabalhados
foram:
● planos de ação docente;
● planejamento reverso e alinhamento construtivo;
● sala de aula como sistema social;
● estruturação de planos de ensino;
● metodologias ativas;
● educação, ensino e aprendizagem;
● objetivos de aprendizagem;
● devolutivas positivas;
● taxonomias para educação (Bloom e Webb);
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● avaliação das aprendizagens;
● avaliação diagnóstica, formativa e somativa;
● ensino por competências;
● autoavaliação;
● mapas (mental e conceitual);
● gamificação;
● produção de videoaulas;
● produção de infográficos;
● trabalho em grupo / team-based learning (TBL);
● criação de certificado e emissão automática;
● processos de mediação e trabalho de conclusão de curso;
● avaliação com rubricas;
● murais interativos;
● avaliação por pares (peer instruction);
● técnicas e estratégias de motivação e interação (dinâmica dos quatro
cantos, speed dating, world café, painel integrado, gallery wall, etc.).

O uso de Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC’s) é
indissociável da educação a distância, porém, seu uso não deve se restringir à
aplicação “vazia” de ferramentas, sem qualquer planejamento estruturado por
alinhamento

construtivo.

Atento

à

relação

TDIC’s



boas

práticas

educacionais, e respeitando a concepção teórico-cognitiva interacionistaconstrutivista, o Núcleo de Educação a Distância, na figura do coordenador e
demais integrantes, elege ferramentas e aplicativos, do momento, que se
alinhem a estes princípios, identifica vantagens e desvantagens do uso, verifica
as questões de segurança e privacidade, a aplicabilidade e a usabilidade de
cada uma, e fornece cursos de curta duração e oficinas ao corpo docente e a
outros setores (TI, Secretaria Acadêmica e Secretarias das Coordenações de
Cursos de Graduação) do Centro Universitário FMABC. As principais
ferramentas e aplicativos trabalhados foram:
● Google Drive (para armazenamento de dados);
● Google Classroom (como AVA);
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● Google Meet (para videoconferências);
● Google Agenda (para agendamento de reuniões presenciais e online);
● Google Documentos (Google Docs, como editor de texto colaborativo);
● Google Formulários (Google Forms, para questionários colaborativos);
● Google

Apresentações

(Google

Slides,

para

apresentações

colaborativas);
● Google Sites (para e-portfólios e como AVA);
● Google Jamboard (para atividades interativas e colaborativas);
● Breakout Rooms do Google Meet (para TBL online);
● CMap Tools (para criação de mapas mentais e de mapas conceituais);
● MindMeister (para criação de mapas mentais e de mapas conceituais
colaborativamente);
● Quizizz (para criação colaborativa de jogos motivadores e instrumento
de avaliação diagnóstica);
● Canva (para produção de infográficos, organogramas, storyboards,
cartoons, scrapbooks, apresentações e peças de divulgação);
● Certify’em (para emissão automática de certificados);
● Padlet (para criação de murais interativos e colaborativos);
● Mentimeter (para criação de nuvem de palavras e questões para
avaliação diagnóstica);
● PollEverywhere (para avaliação diagnóstica);
● Loom (para criação e edição de vídeos);
● Nimbus (para criação e edição de vídeos).

O Núcleo de Educação a Distância prevê, em suas ações, dar continuidade a
esse

programa

de

acompanhamento

pedagógico

aos

docentes

pelo

oferecimento de formações relacionadas aos procedimentos de tutoria
(presencial e online), criação de materiais didáticos para uso virtual e uso de
TDIC’s associadas às boas práticas educacionais; aos discentes pelo
Acolhimento, evento inicial dos programas EaD, pelo oferecimento de manuais
e tutoriais para utilização do Ambiente Virtual de Aprendizagem e prestando
atendimento e orientações contínuas; e ao corpo técnico e administrativo da
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Instituição

oferecendo

cursos,

oficinas,

tutoriais,

acompanhamento

e

orientações relacionadas às particularidades dos processos para EaD.
5.10.4 Biblioteca Virtual
Ainda na categoria de Recursos Educacionais, podem-se citar acervos virtuais
de livros e demais obras de referência, as denominadas bibliotecas virtuais.
Em abril de 2020 foi feita a contratação, pelo Centro Universitário, da
plataforma Minha Biblioteca, uma solução em Biblioteca Digital que oferece um
catálogo multidisciplinar com as principais editoras acadêmicas. A plataforma
complementa o acervo de livros da biblioteca física e oferece aos docentes e
estudantes uma ferramenta completa e com mobilidade prática, podendo ser
acessada de qualquer dispositivo móvel ou computador para utilização de seus
livros em formato digital. O acesso não tem restrições geográficas ou
temporais, permanecendo ativo durante as vinte e quatro horas do dia e os
sete dias da semana.
Acervos virtuais alinham-se perfeitamente às premissas fundamentais da EaD,
permitindo meios dos estudantes desenvolverem autonomia em seus
processos de aprendizagens, gerindo seus momentos de realizarem pesquisas,
consultas e buscas por referenciais.
O catálogo adquirido pela Instituição conta com 307 títulos da editora Grupo
GEN e 114 títulos GEN Saúde. De outras editoras, são 2081 títulos específicos
da área da Medicina e mais 2331 da área da saúde em geral, totalizando 5553
títulos.
O acesso à plataforma Minha Biblioteca é feito por meio do site do Centro
Universitário (www.fmabc.br), e as consultas ao catálogo podem ser realizadas
por título, autor, assunto, entre outros, sempre com o login e senha fornecidos
pela Instituição a cada docente e estudante. Ainda, o acervo virtual possui
ferramenta de acessibilidade como leitura em voz alta, como se vê na Figura 5,
na barra inferior azul, e formatação melhorada dos caracteres, na Figura 6, na
janela que se abre à direita do esquema ilustrativo.
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Figura 5: Ferramenta de acessibilidade – leitura em voz alta.

Figura 6: Ferramenta de acessibilidade – formatação melhorada de caracteres.

5.11 Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC’s)
Entende-se, por tecnologia educacional, a associação entre as ferramentas
utilizadas para os processos de ensino e de aprendizagem como, por exemplo,
um livro, um quadro branco em uma sala de aula, um aplicativo, uma
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videoaula, um infográfico, e a técnica escolhida para utilização dessa
ferramenta, que é a estratégia pedagógica de uso dessa ferramenta (Figura 7).

Figura 7: Tecnologia educacional.

Para a Educação a Distância, os recursos oferecidos aos estudantes devem
permear os meios digitais e, nesse caso, é preciso escolher ferramentas
educacionais que pertençam a esta realidade, e as técnicas devem
acompanhá-las. Ainda, para a EaD, é preciso pensar em informar e comunicar
digitalmente, acrescendo-se, assim, às tecnologias educacionais, a realidade
virtual de informação e comunicação, levando à compreensão acerca das
Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação, as TDIC’s, como ilustra a
Figura 8.

Figura 8: Tecnologia Digital de Informação e Comunicação (TDIC).
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A integração entre as TDIC’s para uso educacional demanda reflexões e
ponderações entre as equipes do sistema que configura a EaD, a fim de que o
produto resultante atenda às premissas dessa modalidade educativa, buscando
formar cidadãos críticos, reflexivos, autônomos, e competentes para o exercício
da profissão.
O Centro Universitário FMABC incentiva o uso das TDIC’s, ao constatar sua
importância como ferramenta nos processos de ensino e aprendizagem. Seu
uso permite promover o aprimoramento curricular, a integração interdisciplinar,
o desenvolvimento e a mediação de novos projetos.
As

ferramentas

de

comunicação

e

interação

não

presenciais

proporcionadas pelas TDIC’s podem ser otimizadas na promoção de boas
práticas nos vários contextos e modelos de aprendizagem, no trabalho
colaborativo, nos processos de comunicação, na interação e cooperação entre
docentes, estudantes, gestores. Nos cursos em EaD do FMABC, o que se
espera é promover mudanças de práticas e procedimentos pedagógicos, total
acessibilidade metodológica, instrumental e comunicacional, visando


aplicação de metodologias ativas e participativas;



utilização reflexiva das TDIC’s como ferramentas transversais ao
currículo;



compartilhamento de experiências, recursos e saberes pela comunidade
educacional;



adoção de práticas que levem ao envolvimento dos discentes em
trabalhos acadêmicos com o uso de tecnologias;



distribuição, produção, utilização e avaliação de processos de ensino e
aprendizagem que potencializam a construção do conhecimento;



mudança de práticas pedagógicas, com a integração de ferramentas de
comunicação e interação;



prolongamento dos momentos de aprendizagem no tempo e no espaço,
fomentando a disponibilização de interações online e o uso de recursos
digitais para favorecer a aprendizagem;
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desenvolvimento de projetos e atividades em contextos interdisciplinares
e transdisciplinares.

Desta forma, espera-se que o estudante possa desenvolver habilidades de
letramento científico, vivenciando experiências de aprendizagem voltadas à
pesquisa e à produção de conhecimento, usando as Tecnologias Digitais de
Informação e Comunicação para estudos, acesso a periódicos, livros, artigos
científicos, blogs, conteúdos e recursos educativos, nas resoluções dos
problemas de natureza diversificadas. As tecnologias proporcionam também o
compartilhamento e a conexão com outros profissionais de suas produções
(trabalhos, artigos, atividades educativas, vídeos, entre outros), experiências e
conhecimentos.
O Centro Universitário FMABC conta com a tecnologia do sistema TOTVS
como software de gestão acadêmica, que integra os dados de identificação do
estudante no momento de sua matrícula na Instituição ao seu percurso
disciplinar, para registro de notas e frequência em cada disciplina por ele
cursada. As soluções educacionais do TOTVs são várias e permitem múltiplas
camadas de usabilidade, e é a forma desse uso pela Instituição o torna uma
TDIC.
Outra TDIC de que o Centro Universitário FMABC dispõe é o sistema integrado
de ferramentas digitais Google Workspace for Education, que traz aplicativos
específicos para interação, comunicação, armazenamento de materiais digitais,
organização, avaliação e trabalho colaborativo de forma síncrona e assíncrona.
A integração entre essas duas TDICs que a FMABC já possui será a base da
estrutura do Ambiente Virtual de Aprendizagem utilizado para a Educação a
Distância.
5.11.1 TOTVS
TOTVS é uma empresa de tecnologia que desenvolve softwares para gestão
empresarial em diversos setores sendo, um deles, o educacional.
No setor educacional, o TOTVS disponibiliza uma interface virtual de
informação e comunicação, cujo acesso pode ocorrer pelo site da Instituição.
Essa interface remete o aluno ao Portal do Aluno, e o docente ao Portal do
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Docente, cada qual com suas particularidades e especificidades. O acesso aos
portais é restrito e protegido por login e senha individuais.
As funcionalidades do TOTVS permitem integrar as informações de registro
individual dos dados de identificação dos estudantes a todos os dados
referentes ao seu percurso educacional, como as matrículas que realiza e em
que momento, as notas nas atividades avaliativas que realiza e o registro de
frequência em cada uma delas. A integração desses dados permite o
acompanhamento

da

vida

escolar

de

cada

estudante,

possibilitando

personalização no atendimento ao aluno, de acordo com a necessidade de
cada um.
O layout da página inicial do TOTVS pode apresentar:
● barra horizontal superior com a identificação do usuário e abas de
acesso a atendimento (seção “fale conosco”), a bibliotecas virtuais e
bases de dados externas;
● abas laterais, remetentes aos setores acadêmico, financeiro, professor,
avaliação institucional, relatórios e biblioteca, cada uma com suas
funcionalidades específicas;
● aba de acesso ao acadêmico, com as sub-abas dados pessoais,
calendário,

histórico,

notas/faltas

etapas,

notas

de

avaliações,

frequência diária, quadro de horários, atividades curriculares, matrícula
online, períodos de matrícula, solicitações, matriz curricular, plano de
aula, quadro de avisos e URL’s externas;
● aba de acesso ao financeiro, com a sub-aba negociação online;
● aba de acesso ao professor, com as sub-abas diário de classe,
disponibilidade de horários, reserva de recursos, quadro de horários,
aprovar ocorrências, complementos de disciplinas, URL’s externas e
frequência por turma;
● aba de acesso à avaliação institucional, com a sub-aba avaliação;
● aba de acesso aos relatórios, com as sub-abas emitir relatórios e
visualizar relatórios;
● aba de acesso biblioteca, com as sub-abas pesquisar/reservar, listar
reservas, empréstimos por período, empréstimos e renovações,
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sugestões de compras, últimas aquisições, emissão de boletos e áreas
de interesse.
5.11.2 Google Workspace for Education
A Google Workspace for Education é uma plataforma de ferramentas
desenvolvidas pela Google que promove, pelo uso de suas ferramentas,
interação entre alunos e professores para o desenvolvimento de atividades
acadêmicas colaborativas e integrativas. As instituições de ensino que têm
contas institucionais da Google contam com as seguintes vantagens no seu
uso, em relação ao uso de contas Google pessoais:
● uso institucional da ferramenta Google Classroom (Google Sala de
Aula);
● armazenamento ilimitado no Google Drive e no Gmail;
● Google Agenda integrado às salas de aula criadas no Google
Classroom;
● gestão institucional dos e-mails;
● comunicação interna com alunos por meio de listas automáticas.
As ferramentas mais utilizadas da Google Workspace for Education são:
● Gmail, que permite a comunicação entre todos os membros da
comunidade acadêmica em um ambiente seguro;
● Google Drive, que permite o armazenamento de todo o material didático
em ambiente virtual, o que não consome espaço de memória de
servidores ou de computadores e afins, além de proporcionar acesso de
qualquer lugar;
● Google Classroom (Google Sala de Aula), que permite gerenciar as
tarefas, organizar as atividades, aumentar a colaboração e melhorar a
comunicação, com ou sem colaboração;
● Google Forms (Google Formulários), que permite criar atividades,
pesquisas, mensurar o progresso dos alunos, aplicar testes, promover
devolutivas, criar um ambiente de plataforma adaptativa, e demais
ações, com ou sem colaboração;
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● Google

Docs

(Google

Documentos),

que

permite

incentivar

a

colaboração em grupo, gerenciar os planos de aula e aproveitar outros
recursos;
● Google Meet, que permite realizar videoconferências entre toda a
comunidade acadêmica, inclusive com membros externos, incitando a
colaboração em tempo real com os alunos, conectando-se ao mundo e
incentivando discussões dentro e fora da sala de aula;
● Google Sheets (Google Planilhas), que permite registrar e acompanhar o
progresso dos alunos, visualizar resultados rapidamente e se inspirar em
diversos modelos de aprendizagem;
● Google Sites (Google Apresentações), que permite elaborar materiais de
apoio a apresentações com ou sem colaboração, gerando menor
consumo de papel ao permitir o compartilhamento com os estudantes;
● Google Sites, que permite compartilhar os trabalhos dos alunos com a
comunidade da Instituição, criar um portal para a turma e elaborar e
selecionar recursos online, também colaborativamente;
● Google Chat, que permite a criação de salas de bate-papo específicas,
em que os integrantes podem interagir de forma síncrona ou assíncrona,
escrevendo e enviando suas considerações, e iniciando ou participando
de discussões temáticas ou esclarecimentos rápidos de dúvidas gerais.
5.11.3 Ambiente Virtual de Aprendizagem
Dentre os recursos tecnológicos para aplicações de tecnologias digitais de
informação e comunicação, a comunidade acadêmica pode dispor do Ambiente
Virtual de Aprendizagem (AVA). Ambientes Virtuais de Aprendizagem são
sistemas interativos que auxiliam na construção de espaços de aprendizagem
extra aula, acessíveis pela Internet. Estruturados para auxiliar professores no
gerenciamento de conteúdos e atividades para seus alunos, constituem-se
recursos fundamentais para a administração das disciplinas de um curso, por
meio da interação com outras ferramentas de gestão.
O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) é a ferramenta que permite a
interface entre o usuário e os materiais e processos disponíveis pelo sistema
de Educação a Distância. Um AVA bem estruturado deve ser o mais completo
possível, otimizando o tempo e facilitando as buscas pelos recursos por parte
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de seus usuários e, ao mesmo tempo, com um layout que proporcione acesso
simples, descomplicado.
De acordo com Bates (2017)30, um bom Ambiente Virtual de Aprendizagem
deve contemplar:
conteúdo: objetivos de aprendizagem, estrutura de apresentação, atividades
propostas, quantidade e grau de profundidade com o qual cada tópico é
desenvolvido, fontes e referências;
habilidades: objetivos de aprendizagem, atividades que incitem o senso crítico,
atividades que promovam reflexão; atividades que promovam interação;
atividades que promovam discussão e atividades práticas;
avaliação: projetos, provas, trabalhos, e-portfólios e demais tarefas;
recursos tecnológicos: aplicativos, ferramentas e programas, chat, fórum,
jogos, simuladores, biblioteca virtual e buscadores e bases de dados abertos;
suporte ao usuário: segurança virtual e privacidade; atendimento para
aconselhamento, apoio pedagógico, devolutivas relacionadas aos conteúdos,
consultas acadêmicas (notas e faltas) e interação com diversos setores da
Instituição;
características dos usuários: expectativas de aprendizagem, diversidade,
acessibilidade, contextos de aprendizagem e conhecimento prévio (de
conteúdo e de tecnologias digitais).
Acordando com as premissas de Bates (2017), o Centro Universitário FMABC
prevê, com a integração de seus sistemas TOTVS e Google Workspace for
Education, a estruturação de um AVA de layout simples, porém completo e
eficaz, que atenda a todas elas proporcionando experiências de aprendizagem
que promovam construção de conhecimento e alcance dos objetivos de
aprendizagem, sendo que cada item está previsto de acordo com a tabela:

Estruturação no AVA / Ferramenta

30

BATES, Tony. Educar na Era Digital [livro eletrônico]. 1 ed. São Paulo: Artesanato Educacional, 2017.
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Objetivos de
aprendizagem

Apresentados no Mural da sala de aula
do Google Classroom e no site que
conterá os Recursos Educacionais, cujo
acesso ocorrerá por link na aba
Atividades e no Mural do Google
Classroom.

Estrutura de
apresentação

Porta de entrada: sala de aula do Google
Classroom com link que remete ao
conteúdo organizado: (i) no Google
Sites,
para
os
Programas
de
Nivelamento
(Pequena
Escala:
Produção Interna de Materiais); (ii) no
site da empresa externa, para os Cursos
em EaD (Grande Escala: Contratação
de Produtos e Serviços).

Atividades
propostas

Apresentadas no Google Classroom, na
aba Atividades, utilizando Google Forms,
Google Docs e outros, e/ou em site da
empresa
externa
no
caso
de
terceirização de conteúdo.

Quantidade e grau
de profundidade

A determinar de acordo com as Matrizes
Curriculares dos Cursos que serão
ofertados em EaD, pela Equipe
Multidisciplinar do FMABC.

Fontes

Citadas sempre que necessário ao longo
do material.

Referências

Indicadas no mínimo ao final de cada
Disciplina.

Objetivos de
aprendizagem

Apresentados no Mural da sala de aula
do Google Classroom e no site que
conterá os Recursos Educacionais, cujo
acesso ocorrerá por link na aba
Atividades e no Mural do Google
Classroom.

Senso crítico

Trabalhado com ferramentas variadas do
Google Workspace for Education e
demais complementos e aplicativos
compatíveis ao site da empresa externa.
Também na tutoria presencial.

Reflexão

Trabalhada com ferramentas variadas do
Google Workspace for Education e
demais complementos e aplicativos
compatíveis ao site da empresa externa.

Conteúdo

Habilidades
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Também na tutoria presencial.

Interação

Proposta com ferramentas variadas do
Google Workspace for Education e
demais complementos e aplicativos
compatíveis ao site da empresa externa.
Principalmente com Google Forms e
Google Docs. Também na tutoria
presencial.

Discussão

Proposta no Google Chat e demais
complementos e aplicativos compatíveis
ao site da empresa externa, além do
Google Meet e Google Docs. Também
na tutoria presencial.

Práticas

Simuladores virtuais e laboratórios
físicos contemplando, no máximo, 30 %
da carga horária em conjunto com as
demais atividades presenciais.

Projetos

Descritos na aba Atividades do Google
Classroom, com ferramentas diversas.

Provas

Alocadas na aba Atividades do Google
Classroom, estruturadas no Google
Forms (quando online) e agendadas de
acordo com cronograma e aplicadas no
campus
da
Instituição
(quando
presenciais).

Trabalhos

Descritos na aba Atividades do Google
Classroom, com ferramentas diversas.

e-portfólios

Descritos na aba Atividades do Google
Classroom, utilizando principalmente o
Google Sites para sua estruturação.

Demais tarefas

Descritas
na
aba
Atividades
e
presencialmente,
no
campus
da
Instituição, de acordo com cronograma.

Aplicativos,
ferramentas e
programas

Pelo TOTVS e pelo Google Workspace
for Education, embutidos em todas as
suas aplicações, quando da realização
das operações, e pelo Google Apps, de
todas as contas institucionais

Chat

Estruturado na ferramenta Google Chat,
embutido no Google Sala de Aula.

Fórum

Em cada atividade proposta, pela própria

Avaliação

Recursos
Tecnológicos
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configuração do Google Classroom, e no
Mural do Google Classroom.
Jogos

Propostos na aba Atividades do Google
Classroom e no site da empresa externa.

Simuladores

Link, no Google Classroom, para a
plataforma Complete Anatomy (adquirida
pelo FMABC) e outros simuladores,
próprios e/ou contratados.

Biblioteca virtual

Acesso à Minha Biblioteca, adquirida
pelo FMABC, por link no Google
Classroom.

Base de dados
externa

Suporte ao
Usuário

Características
do Usuário

Acesso por link no Google Classroom.

Segurança e
privacidade

Segurança prevista pelos mecanismos
internos da Google e privacidade pelas
políticas internas da Instituição.

Aconselhamento

Contatos
do
NUBEM
e
das
coordenações pelo Google Classroom e
site do FMABC.

Apoio pedagógico

Contatos do NAP e das coordenações
pelo Google Classroom e site do
FMABC.

Devolutivas de
conteúdo

Fórum, chat e contatos da coordenação,
no Google Classroom, e nas atividades
presenciais previstas.

Consulta a notas e
faltas

Link do Google Classroom para o portal
acadêmico (TOTVS).

Interação com
setores

Orientações no Mural do Classroom para
o site do FMABC.

Expectativas de
aprendizagem

Acolhimento, evento de abertura com
avaliação diagnóstica e jogo.

Diversidade

Conteúdos que atendam perfis diversos
de estudantes, de diversas ordens
cognitivas,
e
questionários
com
devolutivas com função de plataforma
adaptativa no Google Classroom,
estruturados no Google Forms.

Acessibilidade

Recursos da Minha Biblioteca, de
contratados
e
complementos
de
acessibilidade instalados no Google
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Forms (Mote) e demais aplicativos.
Acesso à Dorinateca (biblioteca com
acessibilidade)

Contextos de
aprendizagem

Atividades contextualizadas de acordo
com o perfil dos estudantes, aferido ao
longo dos Acolhimentos, e inicialmente
inserido nas atividades criadas com as
ferramentas Google.

Conhecimento
prévio de conteúdo

Avaliação
diagnóstica
durante
o
Acolhimento e orientação para os
Programas de Nivelamento já oferecido
em EaD.

Conhecimento
prévio de
tecnologias digitais

Capacitações oferecidas pelo NEaD aos
estudantes que manifestarem interesse
durante o Acolhimento.

Após o credenciamento do Centro Universitário FMABC, os Cursos que serão
ofertados em EaD (Grande Escala: Contratação de Produtos e Serviços)
contarão com a integralização dos sistemas TOTVS e Google Workspace for
Education, com a criação automatizada da sala de aula do Google Classroom
de cada disciplina, bem como a inserção também automatizada dos alunos
nelas, além de contar com uma camada de gerenciamento dos acessos dos
alunos ao AVA pelo Painel do Administrador, controlado pelo TI e acessado
pelo TI, pelo NEaD e pelas Coordenações dos Cursos em EaD. Para os
Programas de Nivelamento (Pequena Escala: Produção Interna de
Materiais) a Instituição pretende seguir com a criação manual de toda a
estrutura do AVA para controle e flexibilização de ferramentas e novas
experimentações.
A experiência da integração de sistemas permite aos professores acompanhar
continuamente o desenvolvimento do corpo discente, seja em cursos
presenciais, semipresenciais ou cursos 100%.
Sobre os recursos disponibilizados pelo sistema integrado que o Centro
Universitário FMABC pretende aos Cursos em EaD, se destacam-se múltiplas
funções de uma sala virtual: o sistema de gerenciamento de conteúdos,
atividades e avaliações, processos de mediação síncronos e assíncronos,
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além de funcionalidades como a exportação e gerenciamento de planilhas,
agenda integrada ao sistema acadêmico, permitindo ainda

a melhor

organização das tarefas, acesso a ferramentas para realização de pesquisas e
enquetes, entre outras funcionalidades. Todo material de estudo pode ser
disponibilizado de forma que o conteúdo possa ser acessado de maneira
organizada e intuitiva, incluindo a liberação de parte do conteúdo para que os
alunos possam efetuar o download ou impressão.
A utilização do Google Classroom apresenta uma série de benefícios, por
constituir-se em um conjunto de ferramentas integradas que proporcionam
fluência e produtividade, principalmente porque foi desenvolvido com a
contribuição de professores de todo o mundo; por isso, proporciona a melhor
organização das turmas e interação com os estudantes.
A criação de turmas e inclusão de novos alunos está prevista para ser
sincronizada com o sistema de gestão acadêmico da Instituição. Os tutores das
disciplinas poderão compartilhar um texto ou planilha para cada aluno com
diferentes níveis de permissão, e inserir comentários durante o processo de
avaliação; as tarefas podem ser personalizadas, com pontuação e datas de
entrega, permitindo acessibilidade e feedbacks constantes aos estudantes em
toda a sua jornada acadêmica.
Toda a plataforma integrada prevista pelo Centro Universitário FMABC deverá
ser desenvolvida considerando as mais avançadas tecnologias digitais de
informação e comunicação; no entanto, sua estruturação não seria tão eficaz
se desconsiderasse as múltiplas experiências pedagógicas, a possibilidade de
intercâmbio de saberes e a ampliação da interação entre os corpos docente e
discente. Ademais, a integração com as interfaces de gestão acadêmica
garante o melhor acompanhamento das métricas e performance tanto do corpo
discente quanto do quadro administrativo, tornando o planejamento mais
eficiente.
5.12 Infraestrutura Física
O campus do FMABC possui as seguintes edificações destinadas às atividades
de ensino, pesquisa, extensão, assistência e atividades administrativas: Prédio
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Central,

Anexo

2,

Anexo

3,

CEPES,

Hebiatria,

Morfologia,

Técnica

Cirúrgica/Biotério, Instituto da Pele, Prédio Administrativo, Prédio sede da
Fundação do ABC, Prédio de Serviços, Restaurante, Conjunto Poliesportivo e o
novo edifício da Pós-Graduação.
Especificamente

para

a

EaD,

descrevem-se

aqui

alguns

setores

e

departamentos.
5.12.1 Sala da Coordenação e Corpo Docente da EaD
Localizado no andar térreo do Prédio Central, o ambiente de trabalho
específico para a Educação a Distância, de dimensões físicas 5,22 m x 7,34 m,
apresenta-se estruturado da seguinte forma:
● Sala da Coordenação: ambiente conjunto com a sala dos professores,
contendo:
o 1 amplificador de som acoplado ao computador da coordenação;
o 4 kits de computadores contendo gabinetes DELL Optiplex 7010,
com memória 8 GB DDR3 e SSD 480 GB, com sistema
operacional Windows 10 PRO instalado, monitores DELL E1913c
widescreen 19” LCD e teclado com mouse Microsoft wired 600;
o mesa oval para reuniões;
o 4 mesas redondas apropriadas para trabalhos colaborativos, cada
uma com 6 cadeiras e 1 porta-lápis;
o quadro branco com canetas apropriadas;
o projetor de slides instalado;
o tela para projeção de slides;
o estante com livros para uso em nivelamento acadêmico:
▪

Química: 3 coleções e 3 livros de volume único;

▪

Física: 2 coleções e 5 livros de volume único;

▪

Biologia: 1 livro de volume único;

▪

Matemática: 3 coleções e 6 livros de volume único;

▪

Comunicação: 2 coleções e 1 livro de volume único.

● Sala da Tutoria Online, contendo:
o bancada de trabalho com 6 cadeiras e 3 computadores ligados à
rede de Internet;
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o aparelho de ar condicionado;
o armário contendo materiais para atividades de metodologias
ativas:
▪

conjuntos de cubos para raciocínio lógico-matemático
“Material Dourado”;

▪

molas para estudo de ondulatória;

▪

modelos moleculares para estudos químicos;

▪

materiais para estudo de óptica física;

▪

materiais para skill builders: círculos partidos e designer
mestre;

▪

cartolinas;

▪

folhas de EVA;

▪

folhas de papel A4 brancas;

▪

folhas de papel A4 coloridas;

▪

folhas de papel milimetrado;

▪

adesivos coloridos variados Post It;

▪

tesouras;

▪

réguas;

▪

estilete;

▪

compasso;

▪

cola bastão;

▪

grampeador;

▪

clips;

▪

rolos de fita adesiva incolor e colorida;

▪

rolos de fita crepe;

▪

canetinhas hidrográficas coloridas;

▪

pincéis atômicos coloridos;

▪

lápis de cor;

▪

lápis de cera;

▪

2 quadros imantados para recados e avisos, com ímãs
diversos;

▪

outros materiais.

● Copa, contendo:
113

CENTRO UNIVERSITÁRIO FMABC
o pia completa;
o frigobar;
o cafeteira;
o mesa com 2 cadeiras;
o armários.
5.12.2 Sala do TI
Localizada no primeiro andar do Prédio Administrativo, o local apresenta
dimensões 2,25 m x 4,55 m, contendo:
● 3 servidores físicos modelo IBM M4, que sustentam, atualmente, 45
servidores virtualizados com a ferramenta VMWARE 5.5;
● 1 storage de 12 discos com 1 expansão de 24 discos, totalizando 21 TB
de armazenamento;
● 1 appliance wi-fi Ruckus Zone Director 3000 que conecta 48 pontos de
acesso distribuídos por todo o campus da Instituição;
● sistema de firewall SOPHOS XG 430 configurado em alta disponibilidade
composto de 2 caixas, uma em produção e outra em backup;
● 10 sites externos (laboratório de análises clínicas) conectados à matriz
FMABC por meio de RED50 SOPHOS 24 h por dia, 7 dias por semana;
● 2 switches core ZTE ZXR10 que interliga os 11 prédios distribuídos pelo
campus à CPD do TI.
5.12.3 Sala de Videoconferência
Localizada ao lado da Biblioteca, no primeiro andar do Prédio Central,
apresenta dimensões 10,45 m x 8,93 m, e possui:
● 1 IP vivo dedicado;
● 1 kit computador com 1 gabinete (CPU) DELL Optiplex 7010, de linha
corporativa, com memória de 8 GB DDR3, e memória SSD 480 GB,
sendo que o sistema operacional é o Windows 10 PRO (20H2), 1
monitor DELL E1913c, widescreen 19” LCD, 1 teclado e mouse
Microsoft wired 600;
● 1 lousa digital interativa empresarial DELL S500WI, compatível com 3D;
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● 1 televisor 55” Philco LCD Full HD com 3 entradas HDMI e 1 USB, com
wi-fi integrado.
5.12.4 Setor de Audiovisual e Inspetoria
No Prédio Central, andar térreo, o local apresenta dimensões 9,62 x 9,70 m, e
contém computadores conectados à rede de Internet.
5.12.5 Secretaria Acadêmica
Localizada no segundo andar do Prédio Administrativo, a Secretaria Acadêmica
conta com um espaço de dimensões 9,83 m x 8,65 m, e possui balcão de
atendimento físico e salas compartimentadas em sua área, para gerência e
trabalhos setorizados, todos os ambientes com computadores.
5.12.6 Laboratórios de Informática
Ao lado da Biblioteca, o Centro Universitário FMABC possui três Laboratórios
de Informática, no primeiro andar do Prédio Central, sendo:
● Laboratório 1 (7,73 m x 7,37 m), com 30 computadores;
● Laboratório 2 (7,74 m x 3,54 m), com 20 computadores;
● Laboratório 3 (4,37 m x 8,96 m), com 30 computadores.
5.12.7 Biblioteca
A Biblioteca física da Instituição está localizada no primeiro andar do Prédio
Central, e conta com 39,93 m x 18,86 m, com computadores.

5.12.8 Setores Administrativo e Acadêmico
De um modo geral, os setores administrativo e acadêmico possuem:
● setor administrativo e ambulatório: possuem 530 computadores core i3,
i5 e i7 com 4 e 8 GB de memória, sendo micros para disco SSD, todos
com monitores LCD 19”, além de serviço de impressão com
aproximadamente 139 impressoras térmicas e a laser
● setor acadêmico: 145 computadores disponíveis para alunos, sendo
que, além dos computadores dos laboratórios de informática, ainda há
10 notebooks core i3 4 GB nos laboratórios multidisciplinares, 20 no
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setor de morfologia, 21 distribuídos em todas as salas de aula, 7 na
biblioteca, 2 na sala de estudos e 5 no biotério.
Os laboratórios de informática e a biblioteca são equipados com computadores
de processador Intel I3, 4 Gigabytes de memória RAM, 500 Gigabytes de
armazenamento e monitor LCD de 19”, todos interligados em rede e
licenciados com Microsoft Windows 7 e Windows 10, Microsoft Office e
software de antivírus Fsecure.

6 INFORMAÇÕES DE REDE
Privacidade e segurança de dados pessoais durante a navegação online pela
plataforma EaD e por outros sites, por utilização da rede de Internet
disponibilizada, é uma das questões prioritárias do Centro Universitário
FMABC. A privacidade envolve questões complexas de análise das ocorrências
durante a navegação, com mobilização de equipes disciplinares, se necessário,
enquanto a segurança é, mais, uma questão de técnicas relacionadas a TI, e
ambas são descritas a seguir.
6.1 Privacidade das Informações
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A plataforma Google Workspace for Education, escolhida para os trabalhos
com EaD e demais ações educacionais, fornece um Painel do Administrador
das contas de e-mail institucional e do Ambiente Virtual de Aprendizagem que
é gerenciado pela própria Instituição, possibilitando, assim, meios de
acompanhamento direto das ações de todos os atores em seus campos.
Possíveis atos de assédio e/ou bullying online podem ser detectados e levados
às instâncias competentes para tomadas de decisões e, além disso, o acesso
ao AVA é protegido por ser restrito ao uso de quem possui conta de e-mail
institucional e, assim, encontra-se restrito a pessoas internas à Instituição.
6.2 Segurança das Informações
Quanto à segurança dos dados, todos os atores da Educação a Distância
necessitam de um ambiente virtual seguro para trabalharem e/ou estudarem. O
Centro Universitário FMABC conta com uma estrutura de rede virtual que
protege estudantes, docentes e demais usuários de sua rede de Internet da
coleta de dados pessoais por empresas privadas, para fins comerciais, de
acompanhamento e/ou rastreamento e, também, para fins de marketing, assim
como demais interrupções não solicitadas. Os itens seguintes descrevem as
questões técnicas de TI que garantem a segurança das informações dos
usuários da rede de Internet da Instituição, e demais características.
6.3 Firewall e Antivírus
Como equipamento de borda, a utilização da aplicação de firewall é o Sophos
XG Xstream em HA, sendo que o mesmo ainda é responsável por gerenciar as
redes WAN (provedor), administrativo e acadêmico. Complementando a
segurança, todos os computadores da Instituição são equipados com software
antivírus da FSecure, em fase de substituição para uma nova solução de
antivírus, a Karspersk.
6.4 Rede Física
A estrutura de rede física é distribuída por fibra óptica em dois segmentos:
administrativo, para acesso da mantenedora e todo corpo administrativo do
setor educacional, e acadêmico, para acesso dos laboratórios, bibliotecas e
sistema de wireless.
117

CENTRO UNIVERSITÁRIO FMABC
6.5 Rede Wireless (Wi-Fi)
A estrutura de rede wifi é composta por Access Point da Ruckus, com suporte
para até 5.000 usuários simultâneos. A rede wireless é protegida pelo firewall
com utilização obrigatória de proxy de rede e autenticação dos usuários para
utilização. As redes sociais e os aplicativos de comunicação instantânea são
liberados com restrições pelo firewall.
6.6 Rede de Internet
Atualmente a instituição conta com dois links de acesso à rede de Internet. Um
deles via rádio de 70 MB e, o outro, via fibra óptica de 30 MB, ambos em fase
de substituição por outros dois, um de 100 MB e outro de 200 MB, ambos em
fibra óptica.
6.7 Data Centers e Servidores Físicos
A infraestrutura de data centers físicos é composta por três servidores IBM
x3650, que contam com duplo processador Intel Xeon 2.4 GHz 6core e 106
Gigabytes de memória RAM. Todos os três servidores trabalham no sistema de
hiper convergência interligados no storage IBM com 24 TB de armazenamento,
funcionamento por virtualização por meio do VMWARE.
A instituição também conta com um servidor Dell exclusivo para backup
conectado a um servidor de fitas backup.

6.8 Servidores Virtualizados
Em produção, estão distribuídas setenta e cinco (75) máquinas virtuais
licenciadas com Microsoft Windows Server 2008,2012,2019 e Linux Centos,
assim categorizadas:

• servidor acadêmico: responsável pelos serviços de Active Directory e DHCP
exclusivos para rede acadêmica, com 2 Vcpu, 5 Gigabytes de memória RAM e
armazenamento gerenciável;
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• servidor de dados: responsável por armazenamento de arquivos do corpo
administrativo da instituição, com 4 Vcpu, 6 Gigabytes de memória RAM e
armazenamento gerenciável;
• servidores de Active Diretory, DHCP e DNS: para rede administrativa com
servidor de redundância, com 4 Vcpu, 6 Gigabytes de memória RAM e
armazenamento gerenciável;
• servidores de banco de dados MSSQL SERVER: com 8 V cpu, 16 Gigabytes
de memória RAM e armazenamento gerenciável;
• servidores de impressão: com 4 Vcpu, 6 Gigabytes de memória RAM e
armazenamento gerenciável;
• servidores de aplicações: responsáveis por centralizar softwares de gestão de
catracas de acesso, com 10 Vcpu, 8 Gigabytes de memória RAM e
armazenamento gerenciável;
• servidores de aplicação: para estrutura de Server/Client do ERP RM TOTVS,
com 8 Vcpu, 10 Gigabytes de memória RAM e armazenamento gerenciável;
• servidor Web, para gestão dos portais educacionais do aluno/professor e
administrativo, com 16 Vcpu, 22 Gigabytes de memória RAM e armazenamento
gerenciável;
• servidor Redcap para gestão de dados de estudos clínicos;
• servidor de Análises Clínicas;
• servidor prontuário eletrônico ambulatório;
• servidor de aplicação chamada paciente;
• servidor Dspace para arquivamento e publicação da produção institucional;
• servidor de aplicação de exames de patologia;
• servidor de chamados e TI GLPI;
• servidor de inventário da rede OCS;
• servidor de gerência de antivírus;
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• servidor de chamado de manutenção GLPI.
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