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1 INTRODUÇÃO 

 

O Projeto FTC Digital representa, desde a sua implantação em 2008, um modelo de 

ensino inovador, ofertado aos estudantes de graduação (modalidade presencial) da Rede 

FTC, que assegurou significativo avanço na aprendizagem e formação dos discentes.  As 

sete disciplinas digitais, na modalidade semipresencial, são ofertadas nos Cursos de 

Graduação Presenciais da FTC, exceto Medicina, distribuídas do 1º ao 7º semestre, 

Esse avanço se concretiza, à medida que o projeto oportuniza ao estudante o acesso 

às tecnologias aplicadas à Educação, capacitando-os para o uso dos suportes tecnológicos 

e garantindo-lhes maior flexibilidade no desenvolvimento de habilidades que permitam e 

facilitem seu constante e necessário aperfeiçoamento profissional em um mercado amplo e 

possível de realizações.  

O Projeto se pauta na Portaria nº 4.059, de 10 de dezembro de 2004, revogada pela 

Portaria nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005, a qual permite no seu art. 1º que “as 

instituições de ensino superior que possuam pelo menos um curso de graduação 

reconhecido poderão introduzir, na organização pedagógica e curricular de seus cursos de 

graduação presenciais regularmente autorizados, a oferta de disciplinas na modalidade a 

distância”. Destacamos desta portaria, o inciso primeiro que estabelece “as disciplinas 

referidas no caput poderão ser ofertadas, integral ou parcialmente, desde que esta oferta 

não ultrapasse 20% (vinte por cento) da carga horária total do curso”. 

Nesse sentido, o projeto visa fomentar a gestão participativa no processo de ensino e 

aprendizagem, através das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), 

proporcionando ao discente o desenvolvimento de habilidades e competências em diversos 

contextos de linguagens sociocomunicativa, intercultural, socioambiental, tecnocientífico, 

ético e humano e liderança empreendedora na sociedade contemporânea; conforme as 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) da graduação nas áreas de Saúde, Humanas e 

Exatas.  

 

 

 

 



 

 
 

2 MODALIDADE SEMIPRESENCIAL 

 

Essa modalidade de ensino permite uma eficaz combinação de estudo e trabalho, 

mesclando encontros presenciais com Professores (1 hora/aula por semana ou 2 

horas/aulas por quinzena) na Unidade de Ensino, com o acesso do aluno a materiais 

didáticos (módulo da disciplina, videoaulas e arquivos complementares) disponíveis em 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) para estudo. 

 

2.1 CARACTERÍSTICAS 

 Pedagogia inovadora;  

 Autonomia do aluno em relação à carga horária de estudos e realização das 

atividades virtuais em local de livre escolha;  

 O aluno interage com o professor presencial em sala de aula; 

 Conteúdos desenvolvidos pelos professores formadores com orientações para que 

sejam aplicados presencialmente; 

 Módulo didático e videoaulas disponíveis para download para realização dos estudos 

individuais;  

 Apoio com conteúdos e recursos complementares digitais. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL  

Ofertar um programa de ensino semipresencial dinâmico e eficiente, conforme 

preconiza o artigo 80 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB - Lei nº 

9394/96), levando em consideração aspectos situados nos Referenciais de Qualidade para a 

Educação Superior a Distância. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Implementar um modelo de ensino inovador, na modalidade semipresencial, utilizando 

como suporte as Tecnologias de Informação e Comunicação. 

 Promover a aprendizagem significativa por meio da interatividade, bem como 

utilização dos suportes tecnológicos.  

  Incentivar a capacidade de planejamento autônomo em relação às diversas 

disciplinas e linguagens digitais. 

 Fomentar autonomia e flexibilidade na aprendizagem no que concerne aos 

conhecimentos desenvolvidos nas disciplinas semipresenciais. 

 Estimular práticas de estudo independentes ou pesquisas, visando uma progressiva 

autonomia profissional e intelectual do aluno. 

 Fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a pesquisa individual e 

coletiva. 

 

 

 

 



 

 
 

4 JUSTIFICATIVA  

 

Os últimos anos, o uso de recursos digitais no contexto educacional tem emergido 

como um importante suporte para o ensino e aprendizagem, pois vivemos uma época de 

grandes avanços e transformações, em especial no que tange o desenvolvimento da 

tecnologia e da inovação. Portanto, a apropriação de conhecimentos organizados sobre tais 

vertentes é percebida como essencial para a sobrevivência em um cenário cada vez mais 

dinâmico, competitivo e globalizado.  

A utilização de recursos tecnológicos parece ser cada vez mais um imperativo na 

contemporaneidade e se constitui em uma necessidade. Assim, seu uso parece estar isento 

de questionamentos. Os discursos que promovem o uso dos recursos tecnológicos na 

educação demonstram que, a utilização destas ferramentas está relacionada à necessidade 

de tornar a aprendizagem mais significativa.  

Neste cenário, instituições de ensino que insiram na sua grade curricular disciplina(s) 

digital(is) acabam por despontar na formação dos seus alunos, no que se refere aos 

avanços de suas áreas de formação, através de pesquisas e estudos por meio de recursos 

tecnológicos. Assim, na FTC Digital, entende-se como tecnologia “o conjunto de 

conhecimentos científicos ou empíricos diretamente aplicáveis à produção ou melhoria de 

bens ou serviços". 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

5 METODOLOGIA DAS DISCIPLINAS DIGITAIS DA REDE FTC 

 

O foco metodológico da Rede FTC assegura, no entendimento desta IES, o 

desenvolvimento do olhar investigativo, trazendo de modo intrínseco a pesquisa, de forma 

concreta, para as disciplinas digitais. A Pesquisa é aqui entendida como investigação que se 

desenvolve no âmbito do trabalho e refere-se a “uma atitude cotidiana de busca de 

compreensão dos processos de aprendizagem e desenvolvimento de seus alunos e à 

autonomia na interpretação da realidade e dos conhecimentos que constituem seus objetos 

de ensino”. (Parecer CNE/CP 9/2001. p. 35). 

 

5.1 DISCIPLINAS DIGITAIS 

Os cursos de Graduação Presenciais da FTC, exceto Medicina, oferecem em sua 

matriz curricular 07 (sete) disciplinas na modalidade semipresencial, distribuídas do 1º ao 7º 

semestre, obedecendo a seguinte ordem: Língua Portuguesa; Linguagens e Produção de 

Texto; Metodologia do Trabalho Científico, Filosofia, Ética e Desenvolvimento Humano; Meio 

Ambiente e Sociedade; Liderança e Empreendedorismo; Cidadania e Interculturalismo. 

Estes componentes curriculares possuem as competências descritas a seguir: 

 

 

 



 

 
 

 

5.1.1 Núcleos de Trabalho 

 

Com base nas disciplinas digitais ofertadas, foram criados núcleos que são 

constituídos em grandes áreas. Sendo estes:  

 

5.1.1.1 Núcleo de Linguagens 

 

Este núcleo objetiva instrumentalizar os discentes para a elaboração de trabalhos 

acadêmicos em conformidade com as normas da ABNT, bem como desenvolver 

competências de leitura e produção de textos nos diversos processos de interação 

comunicativa. 

Observe as disciplinas que compõem este núcleo: 

 Língua Portuguesa; 

 Linguagens e Produção de Texto; 

 Metodologia do Trabalho Científico. 

 

 

5.1.1.2 Núcleo de Ética, Cidadania e Desenvolvimento Humano 

 

Este núcleo visa promover posturas reflexivas, críticas, criativas e humanizadas em uma 

visão panorâmica e interdisciplinar das noções histórico-conceituais da cidadania, 

possibilitando uma discussão sobre as questões da atualidade. O referido núcleo é 

composto por: 

 Filosofia, Ética e Desenvolvimento Humano; 

 Meio Ambiente e Sociedade; 

 Liderança e Empreendedorismo; 

 Cidadania e Interculturalismo. 

 

 

5.1.1.3 Núcleo de Nivelamento 

 

Este núcleo tem como objetivo auxiliar os alunos a superarem as dificuldades 

encontradas no processo de aprendizagem quanto à interpretação de texto, cálculos 

matemáticos básicos e letramento digital. As disciplinas que pertencem a este núcleo são: 

 Língua Portuguesa; 

 Matemática; 

 Informática. 

 



 

 
 

 

5.1.2 Carga Horária e Categorias de Professores 

 

Cada disciplina digital possui carga horária de 60 horas, distribuídas a seguir: 

 

CARGA HORÁRIA 

PRESENCIAL DISTÂNCIA 

20 horas 40 horas 

 

Nesta metodologia, existe um Professor Formador que orienta, acompanha e avalia 

os Professores Presenciais, que trabalham na unidade de Ensino. Ele deverá ser 

preferencialmente Mestre, com formação na respectiva área de atuação.        

Os Professores Presenciais das disciplinas digitais, que ficam na Unidade de Ensino, 

trabalham os conteúdos da disciplina durante 20 horas, presencialmente. As 40 (quarenta) 

horas restantes são realizadas a distância, por meio de estudos individuais, quando os 

alunos utilizam os materiais didáticos disponíveis no Ambiente Virtual de Aprendizagem 

(AVA), módulo da disciplina e videoaula, tendo como referência o Planejamento de Aulas e 

Atividades Avaliativas para o desenvolvimento de suas ações.  

Importante ressaltar que os Professores Presenciais têm formação na área de 

conhecimento da disciplina que ministra. Além disto, participam de formação continuada, 

objetivando aprimorar a sua atuação em suas atividades. Não basta só conhecer e ter 

domínio sobre as práticas das disciplinas digitais, mas também ter propriedade quanto à arte 

de estimular a aquisição de conhecimentos específicos referentes à área de formação, 

proporcionando ao aluno uma aprendizagem autônoma que propicie e promova a 

construção do conhecimento. 

Vale destacar que os conteúdos ministrados pelos Professores Presenciais deverão 

ter total aderência aos materiais didáticos (módulo da disciplina e videoaula) e aos 

formulários de planejamento das aulas e avaliações das disciplinas, por Unidade/Conteúdo 

disponibilizados pelo Professor Formador, que utilizará o mesmo documento para 

elaboração das questões da avaliação que é realizada presencialmente.  



 

 
 

Ademais, o Professor Presencial pode acessar a disciplina digital que está responsável 

no ícone intitulado “ESPAÇO DO PROFESSOR PRESENCIAL” no AVA com os seguintes 

recursos: 

 Plano de Ensino: planejamento que interliga os objetivos, os conteúdos e as metas 

que se pretende atingir com os alunos; 

 Calendário Acadêmico: documento que apresenta as atividades avaliativas com 

seus respetivos prazos; 

 Tutorial sobre a utilização dos documentos: documento que detalha as ações a 

serem desenvolvidas pelo Professor Presencial; 

 Guia do Professor Presencial: possui as orientações pedagógicas e metodológicas 

das atividades das Disciplinas Digitais; 

 Planejamento de Aulas e Atividade Avaliativa: documento norteador elaborado 

pelos Professores Formadores com seus respectivos prazos; 

 Vídeo com orientações para o Professor Presencial: recurso importante que tem o 

objetivo de dar informações aos Professores Presenciais sobre o funcionamento da 

disciplina; 

 Textos e vídeos orientadores: Portaria dos Critérios do Sistema de Avaliação, 

conteúdos das disciplinas e possibilidades de atividades avaliativas, etc. 

Tais recursos devem ser basilares para o desenvolvimento das atribuições dos 

Professores Presenciais. Ademais, o Professor Formador deve enviar e publicar um 

cronograma de acompanhamento do Professor Presencial no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem, estabelecendo data de entrega de planejamento de aulas e de atividades 

avaliativas, assim como de devolutivas.  

 

 

 

 



 

 
 

Figura 1: Planejamento Professor Formador  

 

 

 

Na primeira semana do 1º semestre letivo, os alunos que ingressam na instituição são 

sensibilizados através de mídias interativas institucionais quanto à metodologia e o sistema 

de avaliação das disciplinas digitais. 

Além disso, os alunos utilizam o Ambiente Virtual de Aprendizagem para atividades à 

distância, a fim de estudar ou aprofundar conteúdos, ter acesso a links, informações e 

realizar avaliações virtuais. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

5.2 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE TÉCNICO/PEDAGÓGICA E ATRIBUIÇÕES 

 

A Equipe Pedagógica é composta dos seguintes agentes: Supervisor Técnico das 

Digitais e Híbridas, Setor de Material Didático, Professor Autor, Professor Formador, 

Professor Presencial, Ponto Focal, Coordenador de Curso e Monitor online. 

 O Supervisor Técnico das Disciplinas Digitais e Híbridas é responsável por 

assegurar condições para o cumprimento das atribuições dos professores 

formadores, visando prioritariamente à qualidade e efetividade das ações em prol do 

bom desempenho dos alunos. 

 

São atribuições do Supervisor das Digitais:  

1. Monitorar as ações e atividades planejadas pelos Professores Formadores, 

tomando as medidas necessárias para aperfeiçoá-las e corrigir desvios; 

2. Analisar de forma administrativa e pedagógica o desempenho dos Professores 

Formadores; 

3. Comunicar a Direção à necessidade de treinamentos e/ou atualizações acerca dos 

trabalhos que deverão ser desenvolvidos pelo Professor Formador; 

4. Articular com o Chefe do Setor de Material Didático, o planejamento da Plataforma 

de Aprendizagem Institucional a cada semestre; 

5. Recepcionar documentos e avaliá-los de acordo com as exigências definidas pela 

Assessoria Pedagógica; 

6. Compilar e tratar as planilhas de acompanhamento dos Professores Presenciais 

acerca da execução das atividades planejadas pelo Professor Formador; 

7. Receber e encaminhar as Avaliações Presenciais da disciplina e estabelecer 

reuniões de equipe quando se fizer necessário para preparação e reformulação de 

ações. 

 



 

 
 

 O Setor de Material Didático é o responsável em administrar os serviços 

relacionados aos materiais didáticos, gravações e o Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA). 

 O Professor Autor é aquele que elabora o material didático, realiza a gravação das 

videoaulas da disciplina, mas não interage com os alunos. 

 O Professor Formador é responsável pelo planejamento, elaboração da Avaliação 

Integradora e Avaliações Virtuais, bem como realização das gravações que, 

porventura, sejam necessárias.  

O Regime de trabalho do Professor Formador varia entre Tempo Integral (TI) e 

Tempo Parcial (TP), destinado ao desenvolvimento das atividades pedagógicas das 

disciplinas digitais.  

 

As atribuições do Professor Formador são: 

1. Checar a disciplina e seus componentes na Plataforma de Aprendizagem; 

2. Construir o Guia de Estudos da disciplina, bem como realizar uma gravação com o 

mesmo teor; 

3. Elaborar semestralmente um banco de 40 questões, conforme Formulário de 

Elaboração de Questões do AVA, com o gabarito, para a correção pelo Setor de 

Planejamento; 

4. Elaborar a Avaliação Integradora (AI), com o Padrão de Respostas e Baremas 

para a correção do Setor de Planejamento; 

5. Gravar Revisão de Verificação da Aprendizagem da disciplina para inserção no 

AVA; 

6. Participar de Reuniões Pedagógicas Mensais com Equipe de Planejamento e 

Coordenação das Digitais; 

7. Cumprir os prazos relativos à produção de avaliações e o processo de avaliação 

discente; 

8. Acompanhar o Fechamento de Notas da disciplina; 



 

 
 

9. Encaminhar o Relatório de Alunos/Curso que irão para Verificação de 

Aprendizagem para a Coordenação das Digitais/Assessorias Acadêmica e 

Pedagógica; 

10. Encaminhar o Relatório de Reprovados Alunos/Curso para Coordenação das 

Digitais/Assessorias Acadêmica e Pedagógica; 

11. Revisar o Planejamento para o semestre seguinte. 

O Professor Presencial por sua vez tem o papel de planejar e ministrar as aulas de 

acordo com o Planejamento Geral realizado pelos Professores Formadores, elaborar e 

aplicar as avaliações presenciais, bem como tem a atribuição de aplicar a Avaliação 

Integradora, elaborada pelo Professor Formador e registrar as notas no Lyceum. 

As atribuições do Professor Presencial são: 

1. Orientar presencialmente os estudantes acerca dos procedimentos da disciplina 

digital; 

2. Acessar o AVA, explorando o ambiente e suas ferramentas, conhecendo o plano 

de disciplina e o material didático-pedagógico, ler os materiais disponibilizados 

pelo Professor Formador no Espaço do Professor Presencial, participar do Fórum 

de Dúvidas com o Professor Formador, disponibilizar planejamento de aulas e 

atividades avaliativas;  

3. Orientar o aluno quanto à realização das Avaliações Virtuais no AVA com base 

nas datas informadas no Guia Individual de Estudo; 

4. Informar o aluno quanto à utilização do Guia Individual de Estudo como norteador 

de suas ações; 

5. Planejar aulas presenciais, conforme conteúdos disponíveis na Plataforma de 

Aprendizagem;   

6. Inserir o planejamento das aulas no Lyceum; 

7. Preencher a Frequência Mensal dos Alunos no Lyceum; 



 

 
 

8. Enviar as Avaliações Presenciais para os Professores Formadores de acordo com 

as datas disponibilizadas no Cronograma de Planejamento de Aulas e Atividades 

Avaliativas; 

9. Planejar e Elaborar as Avaliações Presenciais (VA 1 e VA 2) das Unidades 1 e 2, 

aplicando-as, corrigindo-as e lançando as notas no Lyceum;  

10. Aplicar e corrigir a Avaliação Integradora (AI);  

11. Lançar as notas no Lyceum; 

12. Revisar provas e dar feedback ao aluno. 

O Ponto Focal é o responsável pela articulação e parceria na dinamização das 

ações, divulgando as novas informações relacionadas às disciplinas digitais, bem como 

dando conhecimento do que precisa ser aprimorado, alterado ou solucionado nas ações das 

Unidades de Ensino. 

O Coordenador de Curso é responsável pela organização e qualidade do 

desenvolvimento das disciplinas digitais, bem como orientação dos Professores Presenciais 

para que se articulem com os Professores Formadores e alinhem os conteúdos a serem 

abordados com os alunos ao longo do semestre. 

O Monitor online realiza atendimento virtual home office, referente a utilização do 

AVA da FTC Digitais, 06 horas/diárias/monitor. Ele deve produzir um Relatório mensal para 

o Chefe do Setor de Material Didático acerca das principais demandas dos discentes 

sobre o AVA e quais os encaminhamentos.  

 

5.3 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O ALUNO 

 

Quanto aos recursos disponíveis para o aluno, temos: Guia de Estudos, Revisões, 

Avaliações Virtuais, Avaliações Presenciais, Estudos Complementares, bem como o Fórum 

de Dúvidas. 

 



 

 
 

5.3.1 Guia de Estudos 

 

Documento que orienta o aluno acerca da organização da disciplina no AVA, 

possibilitando-lhe melhor aproveitamento de tempo destinado aos estudos individuais dos 

conteúdos programáticos das Unidades. 

 

 

5.3.2 Revisões 

 

Videoaulas gravadas pelo Professor Formador, apontando conteúdos importantes que 

são de extrema importância para o aprofundamento da disciplina. 

 

 

5.3.3 Avaliações Virtuais 

 

 São avaliações elaboradas pelo Professor Formador e disponibilizadas na Plataforma 

de Aprendizagem. Estas são responsáveis por 40% da nota final do estudante, e estão em 

consonância com os conteúdos propostos no material didático. 

 

 

5.3.4 Avaliações Presenciais 

 

 São avaliações que os estudantes realizam presencialmente, sob a supervisão do 

Professor Presencial. 

 

 

5.3.5 Arquivos Complementares 

 

 Documentos (vídeos, textos, etc.) que complementam os conteúdos disponíveis no 

material didático da disciplina. 

 

 

 

 

 



 

 
 

5.4 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O PROFESSOR PRESENCIAL 

 

 Fórum de Dúvida: é uma ferramenta que oportuniza os professores presenciais 

trocarem experiências, reflexões e informações acerca dos conteúdos trabalhados na 

disciplina digital. 

 

 

5.5 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 

 

O sistema de desenvolvimento adotado tem como premissa assegurar momentos de 

atendimento personalizado ao aluno, bem como espaços que desenvolvam parte das 

atividades contempladas no Sistema de Avaliação das disciplinas digitais. 

Na primeira semana de aula das disciplinas digitais, o professor formador disponibiliza 

uma gravação sobre a realização das atividades e as avaliações da disciplina, bem como um 

documento escrito com as mesmas informações, que constam no documento que 

denominamos Guia de Estudos das disciplinas digitais para que o aluno busque se informar 

sobre o que ele irá estudar e desenvolver durante tal período. 

Os alunos desenvolvem atividades do módulo das disciplinas ofertadas. O papel do 

aluno é realizar a leitura dos materiais disponibilizados pelos professores formadores, do 

módulo didático, bem como assistir às videoaulas disponíveis no AVA. As avaliações 

presenciais serão realizadas de acordo com o Calendário Acadêmico.  

Vale ressaltar que o aluno desenvolve seus estudos e realiza as avaliações virtuais à 

distância em local de livre escolha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

6 SETOR DE ELABORAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO 

 

O Setor de Elaboração de Material Didático tem como objetivo primordial garantir a 

adequada elaboração e a excelência na qualidade de materiais didáticos, privilegiando a 

aprendizagem contínua, incorporando as vantagens da Educação a Distância e da 

Educação Presencial, de acordo com os pressupostos pedagógicos adotados pela 

instituição. 

O Setor é responsável pela capacitação, acompanhamento de professores 

elaboradores de materiais didáticos; análise e revisão dos materiais didáticos; 

acompanhamento e controle do cronograma de elaboração, supervisão e encaminhamento 

do material para equipe de Produção de Material Didático. 

Os professores elaboradores são acompanhados sistemática e periodicamente na 

elaboração dos materiais didáticos, no sentido de garantir a qualidade do material no tempo 

previsto pela instituição. 

Após a elaboração dos materiais pelo Professor Autor, a equipe do Setor procede a 

análise e acompanhamento do que foi elaborado, buscando conferir se o material 

apresentado está contemplando a proposta pedagógica da instituição, observando 

principalmente: plano de ensino; seleção de conteúdos; atividades propostas; apresentação 

estética do material didático.  

Sempre que houver necessidade de novas revisões e atualizações dos materiais 

didáticos produzidos, o Setor é acionado para realizar o gerenciamento das atualizações dos 

materiais pré-existentes.  

Deste modo, todo o processo de elaboração, desde a fase de capacitação até o 

encaminhamento dos materiais para Setor de Produção de Material Didático, é gerenciado 

pela equipe do setor, visando controlar as atividades e fornecer informações às 

Coordenações de Curso e à Gerência de Ensino, permitindo assim a gestão das atividades 

realizadas. 

 

 



 

 
 

6.1 PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO 

 

O Setor de Produção de Material Didático constitui um grupo de trabalho que realiza a 

formatação e a publicação dos conteúdos didáticos (impressos e digitas) da Instituição. 

Trabalha na formatação dos materiais didáticos impressos e conteúdos digitais online para o 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), bem como cuida da linguagem destes e da 

publicação das Verificações de Aprendizagem que permeiam todo o conteúdo digital e 

Atividades Teórico-Práticas (ATp).  

Este Setor é responsável pela adequação dos materiais didáticos às mídias nas quais 

serão veiculados. O seu objetivo é realizar o tratamento dos conteúdos didáticos, com o 

intuito de aumentar as potencialidades do aprendizado através do estímulo de práticas 

cognitivas adequadas a cada momento e a cada meio de estudo. Ademais, realiza o 

tratamento gráfico estético objetivando adequar os conteúdos elaborados pelos professores 

à imagem da Instituição, realizar o tratamento gráfico para garantir que as recomendações 

de ergonomia, legibilidade e usabilidade sejam seguidas, facilitando e aumentando a 

produtividade dos leitores.  

As atividades são divididas em duas vertentes: Material Impresso (MI) e Ambiente 

Virtual de Aprendizagem (AVA). Como as mídias possuem características diferentes, o 

tratamento dado aos materiais é feito de maneira adequada às respectivas particularidades.  

No Material Impresso a linearidade da leitura faz com que o conteúdo seja 

apresentado de maneira hierarquizada, dividido em tópicos e subtópicos que cadenciam a 

leitura. A inserção de imagens, gráficos, infográficos e ilustrações deve contemplar os 

conteúdos de maneira a induzir o leitor a pausas e reflexões. Os tratamentos imagéticos e 

textuais levam em conta a maneira como o material será impresso.  

Já no AVA, o conteúdo digital pode ser apresentado de maneira não linear 

proporcionando uma aprendizagem por afinidade. Nesse material a criação de animações e 

interações torna-se ferramenta obrigatória para estimular os alunos. As cores e o design da 

interface também são trabalhados para que a ergonomia e a utilização do sistema 

potencializem as características das mídias. Nessa mídia são publicadas verificações da 

aprendizagem que permitem ao aluno acompanhar seu desenvolvimento na disciplina. Além 



 

 
 

disso, estão disponíveis, em PDF, todo o conteúdo do Material Impresso e uma versão para 

impressão do conteúdo online. 

É também o setor que controla os cronogramas de publicação de disciplinas, 

garantindo sempre que as disciplinas sejam iniciadas e encerradas de acordo com o 

Calendário Acadêmico de cada curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

7 TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) NO PROCESSO ENSINO E 

APRENDIZAGEM 

 

O processo de ensino-aprendizagem vem se reestruturando ao longo dos anos. A 

incorporação das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no universo educacional 

imprime a necessidade de reavaliamos a proposta metodológica das instituições de ensino e 

a prática pedagógica dos professores. Segundo Almeida e Valente (2005, p. 8), o emprego 

das Tecnologias da Informação e Comunicação “impõe mudanças nos métodos de trabalho 

dos professores, gerando modificações no funcionamento das instituições e no sistema 

educativo”. 

Nesta perspectiva, a proposta metodológica adotada pelas disciplinas digitais foi 

estruturada com vista no uso constante de computadores, da internet, tablets e smartphone. 

Nessa proposta existem outras ações gerais e comuns aos componentes curriculares que 

necessitam de uso frequente de tais tecnologias, a exemplo do acesso ao Ambiente Virtual 

de Aprendizagem, às Centrais de Atendimento online e ao correio eletrônico. 

Entretanto, fica permitido ao professor formador de cada disciplina propor o uso de 

novas TIC, através da indicação de vídeos, games, websites, blogs e propostas de 

atividades que utilizem essas tecnologias como recursos de aprendizagem. 

 

7.1 MÓDULO DIDÁTICO INSTITUCIONAL 

 

O módulo didático constitui uma importante fonte de pesquisa, disponível no AVA 

para impressão pelos estudantes e docentes, como também é um material inédito e 

elaborado por docentes especialistas na área. O aluno pode encontrar os conteúdos das 

disciplinas do curso neste módulo e buscar as inter-relações com os vídeos gravados pelos 

professores autores e indicações no material didático postado no AVA. 

Quanto à estrutura, as disciplinas digitais, com carga horária de 60 horas, são 

divididas em dois Blocos Temáticos, os quais são subdivididos em dois temas. Desta forma, 

tais disciplinas totalizarão quatro temas em que apresentam de 2 a 4 conteúdos. 

 



 

 
 

7.2 MATERIAL WEB 

 

É constituído da indicação de documentários, vídeos, sites, blogs, textos, áudios, 

bibliotecas virtuais, e-books, games, conteúdos e atividades complementares para estimular 

os alunos nos seus estudos individuais, para realização das avaliações virtuais. 

 

7.3 VIDEOAULA 

 

É um recurso importante pelo fato de apresentar concomitantemente o áudio, a 

imagem, o conteúdo, e favorecer possibilidades expressivas e didáticas. Segundo Rodrigues 

(2013, p.107), os vídeos são apresentados com o objetivo de provocar debates, sensibilizar, 

ilustrar, complementar informação, levantar sugestões dos alunos e dinamizar as aulas. 

Disponibilizamos, então, vídeos gravados pelos professores autores no AVA, 

complementares ao módulo didático. O aluno pode explorá-los, desvendá-los, fazendo a 

gestão do seu estudo de acordo com o tempo que dispõe, no espaço em que desejar, e 

mediante o que a necessidade ditar. 

 

7.4 SITES 

 

Conjunto de páginas web, isto é, de hipertextos acessíveis, geralmente pelo protocolo 

http na internet. Lá, podem ser encontrados documentos na forma de vídeos, sons, 

hipertextos e figuras. O aluno pode visualizar diversas informações na página no 

computador, fazer download das informações ou documentos ou enviá-las para quem e 

onde quiser. O aluno pode, então, seguir as hiperconexões na página para outros 

documentos ou mesmo enviar informações de volta para o servidor para interagir com ele.  

 

 



 

 
 

7.5 BLOG 

 

É uma ferramenta pedagógica em que podemos criar e publicar com muita facilidade, 

possibilitar construções coletivas e ampliar o potencial de interação. Podemos propor 

questões, publicar trabalhos, registrar links e comentários para outras fontes da web. 

 

7.6 TEXTOS 

 

São manifestações linguísticas das ideias de um autor, que serão interpretadas pelo 

leitor de acordo com seus conhecimentos linguísticos e culturais. Assim sendo, serão 

indicados textos, cuja produção verbal ou não verbal remeta o aluno a um processo reflexivo 

e analítico gerando um conteúdo com crítica construtiva e bem fundamentada. 

 

7.7 ÁUDIO 

 

Recurso utilizado com informações gravadas para transmissão de informações ou 

conhecimentos. 

 

7.8 BIBLIOTECA VIRTUAL 

 

São coleções referenciais que reúnem e organizam informações na internet sobre as 

áreas do conhecimento. Trata-se de coleções de links para documentos eletrônicos, onde 

cada fonte de informação possui os atributos relativos ao seu conteúdo.  

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ideia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Autor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura


 

 
 

7.9 E-BOOKS OU LIVRO ELETRÔNICO 

 

É a mídia digital que traz o mesmo conteúdo de uma obra impressa e podem ser 

acessados através de smartphone, computador, tablet ou e-reader, que são equipamentos 

utilizados para leitura de textos digitais. 

 

7.10 GAMES 

 

Podem ser utilizados como opção para construção do conhecimento de forma lúdica, 

prazerosa e atraente para os alunos a fim de alcançar um nível de interação mais profundo 

com a atividade ou situação, buscando explorar a teoria e a prática. para Mattar (2013), “o 

uso de games desenvolveria diversas habilidades buscadas pela educação como 

comunicação, interação, colaboração e resolução de problemas” (p.124). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

8 MECANISMOS DE INTERAÇÃO ENTRE PROFESSORES FORMADORES, 

PROFESSORES PRESENCIAIS E ESTUDANTES 

 

Para a implementação da abordagem pedagógica das disciplinas digitais, foi 

necessário um sistema que possibilitasse a leitura de materiais eletrônicos e o 

desenvolvimento de atividades virtuais, módulo didático, vídeos online, assistência online 

com o foco na aprendizagem e interatividade do aluno. Para tal, a principal opção 

tecnológica para as disciplinas das digitais é a internet, que dá acesso à web como 

repositório de ferramentas e informações. 

Assim sendo, o processo de ensino-aprendizagem das disciplinas digitais da Rede 

FTC contempla vários elementos que lhe são inerentes, especialmente no que se refere aos 

componentes necessários à organização de sistemas de ensino nessa modalidade 

educativa, como o Ambiente Virtual de Aprendizagem.  

 

8.1 AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA) 

 

No AVA é disponibilizado o conteúdo teórico do módulo didático. O acesso ao AVA só 

é possível através da utilização de login e senha do aluno. Ademais, existem atividades 

avaliativas a serem realizadas no final de cada unidade.  

Dentro desta perspectiva, tem-se um ambiente de aprendizagem que privilegia as 

ferramentas de interação síncronas e assíncronas e desenvolvem a percepção para as 

pesquisas em rede. Para consolidar a proposta da Aprendizagem Cooperativa, 

recomendada nesta proposta, sugere-se que sejam privilegiadas as ferramentas de 

interação, como veículos de articulação da comunidade de trabalho e aprendizagem no 

ambiente de aprendizagem. 

Para então validar, na prática, o processo de ensino-aprendizagem numa perspectiva 

colaborativa, evidenciando a construção coletiva do conhecimento, a interação e 

interatividade, bem como a autonomia do aluno neste processo. Os mecanismos de 

interação utilizadas no AVA são Fórum de Dúvidas, chat, Webinar, videoconferência, correio 

eletrônico.  



 

 
 

Vejamos a descrição de cada ferramenta a seguir: 

8.1.1 Fórum de Dúvida 

 

É uma das ferramentas que possui atividades assíncronas dos diversos componentes 

curriculares no AVA entre Professor Formador/Professor Presencial, podendo ser utilizada 

para a revisão de conteúdos, dirimir as dúvidas pontuais relativas a conteúdos que tenham 

surgido durante ou após a realização das atividades, desenvolvimento dos estudos 

individuais dos alunos, para a investigação, como também para que o aluno registre os 

conhecimentos acerca dos assuntos abordados pelos professores. 

 

8.1.2 Chat  

 

São ferramentas de comunicação síncrona que permitem a interação de forma 

dinâmica. Estas ferramentas são utilizadas como suporte para encontros pontuais entre os 

colaboradores cadastrados na Plataforma de Aprendizagem Institucional.  

 

8.1.3 Correio Eletrônico ou E-Mail 

 

É uma ferramenta usada para enviar e receber mensagens de maneira instantânea 

através da Internet.  

 

8.1.4 Lista de Transmissão 

 

É outra ferramenta que possibilita a comunicação assíncrona e funciona como uma caixa 

de correio, onde é possível trocar mensagens entre aqueles que possuem telefone com 



 

 
 

WhatsApp. Utiliza-se para alerta de documentos, avisos e/ou solicitações que serão 

enviados para o e-mail dos Professores Formadores.  

 

9 PLANO DE CONTINGÊNCIA DE MATERIAL DIDÁTICO 

 

O Plano de Contingência da FTC, relativo às disciplinas digitais, prevê a 

disponibilização das videoaulas e livro didático (que já foram baixados previamente), para 

que os estudantes possam acessá-las na Biblioteca física, Laboratório de Informática da 

Instituição ou em lugar de livre escolha. Além disto, as avaliações virtuais podem ser 

realizadas com o Coordenador de Curso no formato de avaliação impressa, caso seja do 

interesse do estudante. 

Importante ressaltar, que a empresa responsável pela Plataforma (EADBOX) deve 

retornar o backup do dia anterior em um prazo de no máximo 24 horas, conforme previsto 

em contrato estabelecido com a Instituição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

10 AVALIAÇÂO 

 

O sistema de avaliação das disciplinas digitais é padronizado e aplicado em todos os 

cursos de graduação, exceto Medicina. A aferição do rendimento acadêmico do estudante 

em cada um dos componentes curriculares ocorre da seguinte forma: 

 

 

 

Na modalidade a distância: 

 

A Avaliação virtual (AV) é uma atividade avaliativa realizada no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA), produzida pelo Professor Formador, referente ao conteúdo 

programático dos temas 1 e 2, (20 pontos), na Unidade 1, e temas 3 e 4, (20 pontos), na 

Unidade 2. 

 



 

 
 

Na modalidade presencial: 

 

 A Verificação de Aprendizagem (VA) trata-se de uma Avaliação Presencial de 

conhecimentos específicos da disciplina, elaborada, aplicada, corrigida e nota lançada pelo 

Professor Presencial, podendo ser realizada individualmente ou em grupo. Referem-se aos 

conteúdos dos Temas 1 e 2, (20 pontos), na Unidade 1, e Temas 3 e 4 temas, (20 pontos), 

na Unidade 2. 

  A Avaliação Integradora (AI) é avaliação individual, elaborada pelo Professor 

Formador, com 8 (oito) questões de múltipla escolha (modelo ENADE), a ser aplicada, 

corrigida e as notas lançadas pelo Professor Presencial, contemplando os 4 temas da 

disciplina. Esta avaliação será realizada na Unidade 2, com data prevista em Calendário 

Acadêmico. 

A Segunda Chamada segue o mesmo padrão da modalidade presencial em que o 

aluno preenche um formulário de solicitação da disciplina e agenda a realização da prova 

com o Coordenador do Curso. 

Cada atividade avaliativa varia de 0 a 10 e a média de aprovação é 7. Caso o aluno 

não alcance média de aprovação, fará a Verificação Final (VF). 

O aluno será aprovado sem final quando obtiver Nota Semestral (NS) do período 

letivo igual ou superior a 70 (setenta) pontos, sendo a apuração dos resultados da 

avaliação da aprendizagem, assim calculada: 

 

NS = AV 1 + VA 1 + AV 2 + VA 2 + AI 

 

Caso o estudante seja reprovado, ele terá que repetir a disciplina. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

11 INFRAESTRUTURA FÍSICA E RECURSOS MATERIAIS 

 

A infraestrutura da Instituição está organizada para atender às atividades da gestão 

educacional, dos serviços administrativos e do desenvolvimento pedagógico dos cursos de 

graduação. 

Os espaços pedagógicos estão organizados para atender às demandas da formação 

profissional proposta para seus cursos. Para o desenvolvimento das atividades acadêmicas, 

a Instituição dispõe de salas de aula, auditório, laboratórios de informática com 

equipamentos de multimídia, todos conectados à internet, rede de wireless para toda a 

comunidade acadêmica, biblioteca, cópias e impressões, cantinas compartilhadas para 

todos os estudantes e espaços pedagógicos que atendem às necessidades específicas para 

a relação teoria-prática de cada curso. 

Os alunos podem utilizar as bibliotecas física e virtual para realizar suas leituras e 

empréstimos tendo como base as referências básicas citadas nos Planos de Ensino das 

disciplinas digitais. 
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ANEXOS 

 

PLANO DE ENSINO 

PLANEJAMENTO DA VERIFICAÇÃO DE APRENDIZAGEM 

TEMPLATE DE AVALIAÇÃO INTEGRADORA 

FORMULÁRIO DE AUTOAVALIAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

PLANO DE ENSINO 

CURSO DE ... 

 

Disciplina   Código  

 

Semestre  Carga horária teórica   Carga horária prática  

 

COMPETÊNCIA GERAL 

 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 

 

 EMENTÁRIO 

 

 

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS 

 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

 

REFERÊNCIAS  

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

PERIÓDICOS: 

SITES: 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

PLANEJAMENTO DA VERIFICAÇÃO DE APRENDIZAGEM X – VA X 

UNIDADE X 

Disciplina Digital 

Cada Professor Formador 

preencher em minúsculo 

e inserir sigla de sua 

disciplina. Exemplo: 

Cidadania e 

Interculturalismo - CID 

Unidade de Ensino  

Professor (a) Presencial  

Natureza da Verificação de 

Aprendizagem (explicitar o tipo de 

avaliação: mapa conceitual, 

produção de texto, fichamento, 

dentre outros. Inserir a Verificação 

de Aprendizagem anexa a este 

formulário de planejamento) 

 

Objetivo (s) da Unidade 2 Cada Professor Formador preencher 

Objetivo da Verificação de 

Aprendizagem (deve estar 

relacionado com o/s objetivo/os da 

Unidade em questão) 

 

Conteúdos da Unidade 2 

abordados na Verificação de 

Aprendizagem 

 

Descrição da Verificação de 

Aprendizagem (breve relato de 

como a VA será desenvolvida. 

Explicitar, também, se dividida em 

etapas ou se a avaliação se dará 

em um único momento) 

 

Período de realização da 

Verificação de Aprendizagem 

(quando se aplica)  

Data de entrega da 

Verificação de 

Aprendizagem pelo 

discente (quando se 

aplica) 

 

 

Pontuação da Verificação de 

Aprendizagem (a pontuação é de 

20 pontos; entretanto, caso a 

atividade planejada seja dividida em 

etapas, descrever a pontuação de 

cada uma delas para a 

composiçãoda pontuação máxima) 

 



 

 
 

 

INSTRUÇÕES 
1. A Avaliação está programada para ser resolvida em 02 horários de aula (100 minutos) e deverá 

ser respondida a caneta (preta ou azul). Não serão consideradas as respostas a lápis e as 
questões rasuradas serão anuladas.  

2. Não será permitido deixar a sala durante a avaliação, EXCETO nos casos em que o aluno 
apresente atestado médico comprovando a necessidade. 

3. A interpretação é parte da avaliação, não serão permitidos comentários ou perguntas durante a 
prova. 

4. Serão consideradas na avaliação das questões discursivas: conteúdo, objetividade (precisão 
da resposta), correção gramatical e ortográfica, coerência e coesão textuais. 

5. Ocorrendo quaisquer situações fraudulentas durante a realização da avaliação, será atribuída 
nota zero à avaliação e o discente receberá suspensão, de acordo com o exposto no 
Regimento Interno da Rede. 

6. Não será permitida a utilização de aparelhos eletroeletrônicos, tipo: MP4, celulares, tablet, 
Smartwatch, etc. 

Art.1º- Proibir terminantemente o porte e uso do aparelho celular por parte do(s) alunos (as) durante 
as avaliações de aprendizagem sejam elas de I ou II unidade e provas finais.  A recomendação é que 
sejam realizadas as medidas conforme indicado nos incisos 1º, 2º. 
§1º- Ao adentrar no ambiente (sala de aula, laboratório ou auditório), o aparelho celular deverá estar 
desligado e dentro de uma mochila, maleta, bolsa ou sacola e estes reservatórios deverão ser 
colocados embaixo da carteira; 
§2º- O aluno que for flagrado com o aparelho celular ligado ou desligado em seu porte, fora de 
qualquer um dos reservatórios supracitados, terá seu instrumento de avaliação cancelado, 
incorrendo na eliminação do aluno no instrumento de avaliação vigente no momento, atribuindo nota 
ZERO à sua avaliação. 

 
QUESTÕES RESPOSTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURSO XXXXXXXXXXXXXXX PERÍODO 
LETIVO 

2019.1 TURNO XXXXXX UNIDADE  

DOCENTE XXXXXXXXXXX DISCIPLINA XXXXXXXX                 

DISCENTE  DATA      /     / 

AVALIAÇÃO INDIVIDUAL – VALOR XXXX NOTA  



 

 
 

 (AUTO) AVALIAÇÃO DISCIPLINAS DIGITAIS – UNIDADE X 
(Período: XX  à XX) 

 

(AUTO) AVALIAÇAO – UNIDADE I Totalmente 
Insatisfeito   

Totalmente 
Satisfeito 

A - MATERIAL ESCRITO (LIVRO DIDÁTICO DA 
DISCIPLINA) 0 1 2 3 4 5 

Quanto à qualidade das informações estou:             

Quanto à organização na apresentação dos conteúdos 
estou:             

Quanto à linguagem apropriada (dialogicidade) estou:             

Quanto à contextualização e aplicabilidade dos conteúdos 
estou:             

B - VIDEOAULAS             

Quanto à apresentação de assuntos relevantes para a 
disciplina estou:             

Quanto à presença de conteúdos complementares ao livro 
didático estou:             

Quanto à exposição didática dos conteúdos estou:             

Quanto à empatia, oralidade e domínio de conteúdo (do 
professor) estou:             

C - AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA)             

Quanto à disposição visual dos links para navegação na 
disciplina estou:             

Quanto à utilidade dos documentos postados no Ponto de 
Partida (Apresentação do Professor Formador, Guia 
Individual de Estudo, Plano de Ensino, Calendário 
Acadêmico) e nos Arquivos Complementares estou:             

D – AVALIAÇÕES              

Quanto à clareza, contextualização e nível de exigência da 
Avaliação Virtual 1 (AV 1) estou:             

Quanto à clareza, contextualização e nível de exigência da 
Verificação de Aprendizagem 1 (VA 1), realizada na sala de 
aula presencial,  estou:       

Quanto à contribuição dos instrumentos de avaliação para 
a formação humana e profissional estou:             

E – PROFESSOR PRESENCIAL             

Quanto ao processo de ensino (domínio de conteúdo e 
relação com o discente) na sala de aula presencial estou:       

Quanto à orientação sobre os recursos e funções dos 
materiais didáticos disponíveis no AVA estou:       

Quanto ao cumprimento da carga horária de aula 
presencial de 1 (uma) hora semanal  ou 2 (duas) horas 
quinzenais estou:       

Quanto ao tempo de correção de avaliações, devolutiva 
sobre desempenho e de notas estou:       

F – AUTOAVALIAÇÃO             

Quanto à regularidade no acesso ao AVA estou:             

Quanto à regularidade dos estudos individuais acerca dos 
conteúdos disponibilizados no AVA estou:             

Quanto ao atendimento aos prazos para realização das       



 

 
 

Avaliações estou: 

Quanto à participação e interação nas aulas presenciais 
estou:        

Quanto à cordialidade e respeito com o Professor  
Presencial e colegas estou:             

 

 

 


