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BOAS-VINDAS

Seja bem-vindo!
Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria
produção ou sua construção.
(Paulo Freire)
Em todos os povos do mundo, em todas as épocas da humanidade, o que se espera
de uma nova geração é que ela aprenda os antigos ensinamentos e desenvolva novos
percepções educacionais.
O Conhecimento não é somente assimilar passivamente um saber, um conteúdo, um
objeto. Admitimos a ideia de que devemos partir de algo, mas para que haja
conhecimento esse algo deve ser transformado, repensado, ter que adquirir novo
significado e ser reelaborado. Podemos fazer isso em conjunto, com outros indivíduos,
mas cada um, individualmente, precisa contribuir com sua parcela de intelectualidade e
de ação.
Juntos queremos nessa nova jornada, fortalecer nosso espírito para que os objetivos
almejados em nossos projetos sejam alcançados com sucesso. E nesta caminhada
precisaremos de perseverança, senso de compromisso, dedicação, entrosamento e
responsabilidade.
É com esse espírito e amor pela educação, que damos as boas vindas e para que com
vibração e alegria iniciemos nossas atividades.
Para tornar as coisas mais claras e fáceis, elaboramos este manual, que traz as
informações básicas. Nele encontrará tudo sobre a instituição, seus setores, as
características da Graduação, bem como um pequeno tutorial sobre o Ambiente Virtual
de Aprendizagem que adotamos o Life Educacional!
Desejamos a você uma caminhada de sucesso com muitas descobertas e ficamos à
disposição caso tenha alguma sugestão para o aprimoramento deste manual.

Equipe do Núcleo de Educação a Distância
FACULDADE ITOP

1.

A INSTITUIÇÃO

A Faculdade ITOP, como instituição de educação superior, tem como missão construir
competências que agreguem valor profissional, promovendo o desenvolvimento de
cidadãos através de ações educacionais pautadas na ética e na excelência do ensino,
pesquisa e extensão, por meio da educação superior ministrada na modalidade
presencial e na modalidade à distância - EaD. Sua visão de futuro é ser uma Instituição
de Ensino Superior de Excelência em Ensino, Pesquisa e Extensão.
Neste contexto, o Faculdade ITOP tem como propósito promover a educação superior,
focado na aprendizagem que permita o desenvolvimento do cidadão de modo integral,
buscando à auto realização e a formação de profissionais, com visão tanto generalista
quanto multidisciplinar, conscientes de seu papel social no envolvimento com as
mudanças. Empreendedores no sentido da consolidação de novos negócios, sempre
em um contexto de atualização contínua que possibilite atuação no mundo do trabalho,
sem, contudo, perder de vista a realidade nacional e internacional.
A Faculdade ITOP rege-se pelos princípios de liberdade de pensamento e de
expressão e do desenvolvimento crítico e reflexivo, com o objetivo permanente de
criação e de transmissão do saber e da cultura, devendo:

Criar, preservar, organizar e transmitir o saber e a cultura por meio do ensino, da
investigação científica e da extensão;


Oferecer educação superior de qualidade;


Formar cidadãos capacitados para o exercício da investigação e das diferentes
profissões;

Privilegiar e estimular a atividade intelectual e a reflexão continuada, sobre a
sociedade brasileira, defendendo e promovendo a cidadania, os direitos humanos e a
justiça social;


Promover atividades de extensão e de articulação com a comunidade.

A missão evidencia o investimento no processo de ensino-aprendizagem que capacita
os seus egressos a atenderem às necessidades e expectativas do mundo do trabalho e
da sociedade, com competência para formular, sistematizar e socializar conhecimentos
em suas áreas de atuação. Visando atender a esta missão, faz-se necessário assumir
compromissos que norteiem o gerenciamento das atividades acadêmicas e
administrativas da Faculdade ITOP:
Promover a interatividade harmônica entre os órgãos administrativos e colegiados,
oferecendo qualidade e excelência no desenvolvimento de ensino, investigação
científica e extensão, para atender às necessidades da sociedade tocantinense e
brasileira.
Cumprir os princípios constitucionais que têm por finalidade o pleno desenvolvimento
do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho, a igualdade de condições para o acesso e permanência com liberdade de
aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; o pluralismo de
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ideias e de concepções pedagógicas; a garantia de padrão de qualidade; a valorização
da experiência extraescolar, com vinculação entre a educação acadêmica, o trabalho e
as práticas sociais.
Corroborar com as finalidades da educação superior de estimular a produção científica,
o desenvolvimento científico e o pensamento reflexivo, incentivar o trabalho de
pesquisa e investigação, promover a divulgação do conhecimento, suscitar o desejo
permanente de aperfeiçoamento, promover a extensão a todo o universo de pessoas
interessadas em estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, além de
formar profissionais para as diversas áreas do mercado de trabalho (baseado no Art.
43 da Lei 9.394/96).
Promover um ambiente salutar e agradável de trabalho para os profissionais que
compõem o corpo técnico-administrativo-docente da IES, oferecendo condições
laborativas dignas e estimulantes, para que todos vislumbrem atingir metas pessoais,
por meio da obtenção de objetivos organizacionais.
Implementar padrões de qualidade na organização, por meio do estímulo à qualificação
permanente dos seus colaboradores, da eficiência dos processos internos e do
acompanhamento tecnológico dos recursos de trabalho.
Contribuir com o avanço socioeconômico do Tocantins, não apenas com a qualificação
de profissionais aptos ao ingresso no mercado de trabalho, mas também com ações
solidárias que objetivam direta ou indiretamente maior qualidade de vida à população
local.
Dotar a Faculdade ITOP de mecanismos periódicos de avaliação da qualidade do
serviço educacional, bem como garantir a sua implementação, o processamento dos
dados e a tomada de ações preventivas e corretivas.
Assim, a Faculdade ITOP tem por finalidade contribuir para a construção de uma
sociedade solidária e democrática, dentro dos princípios do estado de direito e da
liberdade, promovendo a formação integral, humanista e técnico-profissional dos
membros de sua comunidade acadêmica, nos vários campos do conhecimento.

1.1 Nossos princípios e valores

A Faculdade ITOP é conduzido pelos seguintes princípios:
 Autonomia:
Liberdade com responsabilidade no exercício de sua missão.
 Comunicação:
Transmissão de informações de maneira clara, objetiva e transparente.
 Conhecimento como construção:
O conhecimento é processo em constante evolução.
 Criatividade:
Capacidade de criar e resolver situações novas e inesperadas.
 Empreendedorismo:
Espírito de liderança, iniciativa e compromisso social.
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 Ética:
Compromisso alicerçado no mútuo respeito social e profissional.
 Flexibilidade:
Preparo para atender e definir habilidades necessárias para o cidadão do futuro,
capaz de transformar a informação em conhecimento.
 Qualidade:
Criar e disponibilizar oportunidades de aprendizado para o desenvolvimento
cultural, político, social e profissional do aluno.
 Respeito às pessoas:
Respeitar e conhecer a comunidade interna e externa, desenvolvendo relações
cooperativas e duradouras.

Agora que já conhece um pouco sobre a Instituição, o que acha de conhecer um pouco
sobre a Educação a Distância? Preparado? Então vamos lá!
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2.

A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

A Educação a Distância, EaD, não é algo tão novo assim, pois ela remonta aos tempos
bíblicos, quando os homens recebiam as mensagens divinas e assim teriam que seguilas. Sem desconsiderar a importância destas passagens, foi somente em 1728, na
cidade de Boston, Estados Unidos, que um professor chamado Caleb Philipps enviava
por correspondência materiais de ensino e tutoria.
Ano após ano, a Educação a Distância vem evoluindo de forma consistente, tanto que
em 2012, somente no Brasil, mais de 3,5 milhões de pessoas já utilizam esta
modalidade de ensino. Apesar de não ser tão nova assim, a Educação a Distância com
a utilização de Tecnologias da Informação, como é o caso da Internet, é mais recente e
data do ano de 1994.
A EaD se caracteriza pela ﬂexibilidade com relação ao seu espaço e ao seu tempo
disponível para estudar. A metodologia adotada respeita o seu ritmo de vida do aluno,
sem prejuízo à qualidade do ensino. Um curso de graduação a distância é
essencialmente diferente do que é concebido em sua modalidade presencial. A
principal diferença é que o aluno não tem que estar na sala de aula todo dia e no
mesmo horário, assistindo a aula. Isso signiﬁca que o discente tem liberdade para
estudar no local e no horário que lhe for mais conveniente e adequado, escolhendo os
conteúdos que esteja disposto a estudar naquele momento.
A impulsão da EaD em nosso país pode ser atribuída a pelo menos dois fatores:
O primeiro, como parte do movimento de luta pela democratização do ensino. Há um
grito forte e uma luta contínua para que o direito constitucional à educação se
concretize para milhões de brasileiros excluídos deste bem social historicamente
conquistado. E a modalidade a distância vem se afirmando como uma das
possibilidades para que isto se realize; e
O segundo fator pode ser atribuído às novas tecnologias da informação e da
comunicação. Essas tecnologias realizaram avanços, e algumas delas, em certo
sentido, se “popularizaram”, permitindo às pessoas ultrapassar as distâncias
geográficas e se aproximar cada vez mais.
Assim, está ocorrendo uma espécie de rompimento do conceito de distância. A
educação está mais próxima para uma parcela cada vez maior da sociedade (não está
mais distante - “a distância”). As tecnologias da comunicação permitem o diálogo e a
interação entre pessoas, em tempo real, como o telefone, o bate-papo, a vídeo e a
webconferência, tornando sem sentido falar em “distância” no campo da comunicação.
Por isso, podemos falar em EDUCAÇÃO SEM DISTÂNCIAS! Não somente porque é
possível ser realizada, como ser bandeira de luta a ser levada adiante para as
próximas décadas, por nós; educadores!
Nesse contexto, você deve exercitar a autonomia e independência dos seus alunos, no
sentido de desenvolver neles a capacidade do aprendizado ambos individualizados
como em grupos. Lembre-se: os bons resultados de um aluno que opta por cursos a
distância dependem, sobretudo, da sua adaptação a novas metodologias utilizadas
nessa modalidade e forma de conduta dos seus tutores. A autodisciplina e a seriedade
com as quais você se dedicará ao curso a distância são fundamentais para o sucesso
nessa nova empreitada.
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3. O TUTOR EM EaD
3.1 O que esperar do tutor de EaD
O tutor tem um papel extremamente importante no ensino a distância. As funções
devem ser pedagógica, social, administrativa e técnica. Isso se deve ao fato de o ensino em
uma escola virtual ter características específicas, como as variações do espaço de ensino,
que pode ser em qualquer lugar, tutor e aluno encontram-se em condições de igualdade
na comunicação, tendo o aluno um atendimento individual, tempo para entrar em sala
de aula a qualquer momento, maior uso de multimídia e tecnologia na construção do
conhecimento. Nesse contexto, o papel do tutor deve ser de um integrador, colega,
facilitador, inspirador de confiança e uma pessoa que ajuda o aluno na construção do
conhecimento. Podemos usar a máxima em que militares utilizam nos campos de
batalha, ninguém deve ficar para trás, essa deve ser a meta do tutor.
O tutor deve portanto gostar e ter habilidade para interagir com os estudantes com
disponibilidade para ouvir e atendê-los nas suas dúvidas e problemas, de modo que o
estudante veja nele um aliado em quem possa confiar.
Além disso, é fundamental que haja inteira sintonia entre o professor, coordenador da
disciplina e o tutor, através da permanente comunicação com ele e com os demais
tutores, o que deve ser construído através da capacitação continuada. Igualmente
importante, é a identificação do tutor com os objetivos da Faculdade ITOP como um todo.
3.2 Tutor presencial
É um orientador acadêmico com formação superior adequada ao curso. É
responsável pelo atendimento aos estudantes no Polo, acompanhando-os e orientando-os
em todas as atividades que envolvem o processo de ensino-aprendizagem. É selecionado pela
Coordenação Pedagógica do Curso e/ou Coordenação de Tutoria do curso de sua área de
atuação.
Atribuições:








Atender os estudantes nos polos, em horários preestabelecidos, considerando o
mínimo de 20h/semanais;
Conhecer o projeto pedagógico do curso e o material didático;
Auxiliar os estudantes no desenvolvimento de suas atividades individuais e em
grupo;
Promover grupos de estudo e outras atividades para fomentar o hábito da pesquisa entre
os alunos;
Esclarecer dúvidas em relação ao uso das tecnologias disponíveis e exigidas nas
disciplinas do curso;
Participar de momentos presenciais, obrigatórios, como aulas, avaliações, práticas em
laboratórios e estágios supervisionados;
Preparar os ambientes (laboratórios, salas de conferência, auditórios etc.) para as
práticas presenciais, a partir das necessidades previamente informadas pelo
tutor à distância;
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Manter-se em permanente comunicação com os estudantes e tutores a distância;
Apresentar relatórios semestrais de atividades ou em outras ocasiões quando
requisitado pela Coordenação do Polo, pelos coordenadores pedagógicos e pela
secretaria acadêmica.
3.3 Tutor a Distância

É um orientador acadêmico com formação superior adequada a sua área de atuação,
responsável pelo atendimento pedagógico aos estudantes por meio de encontros
presenciais e de ferramentas de comunicação, disponíveis no Ambiente Virtual de
Aprendizagem (correio eletrônico, fóruns, chat, webconferência etc.).
Atribuições:


Participar de reuniões convocadas pela coordenação;



Comparecer aos encontros presenciais para ministrar aulas e conduzir atividades junto
aos alunos;



Informar os discentes sobre a metodologia do curso/disciplina;



Acompanhar o processo de aprendizagem dos alunos;



Avaliar progressos e dificuldades dos discentes, oferecendo explicações e
esclarecendo dúvidas, quando necessário;



Fornecer orientação aos alunos para alcance dos objetivos da disciplina;



Participar das discussões conduzidas no ambiente virtual de aprendizagem, propondo
questões e respondendo dúvidas, quando pertinente;



Comentar os trabalhos dos alunos postados no portfólio individual ou de grupo;



Estimular e avaliar a participação dos alunos nos fóruns, nos chats e nas
videoconferências, quando houver;



Ampliar temas em unidades temáticas pouco elaboradas;



Exigir o cumprimento de prazos na execução das atividades previstas;



Avaliar a atuação do aluno ao longo do curso;



Manter o aluno informado quanto ao seu desempenho ao longo e ao final da disciplina,
fornecendo feedback, repassando notas, fazendo revisões quando solicitado;



Intermediar as relações entre alunos acerca de assuntos relacionados à disciplina;



Postar respostas de comentários e atividades dos alunos no prazo máximo de 48
horas;



Divulgar resultados de notas aos alunos dentro do Ambiente Virtual e junto ao
coordenador.
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4.

ESTRUTURA DE COORDENAÇÃO E APOIO

4.1

Núcleo de Educação a Distância (NEAD)

O Núcleo de Educação a Distância é um setor criado pela instituição que tem como
objetivo básico gerenciar todas as rotinas referentes à modalidade. Nele estão
alocados profissionais que se envolvem diretamente com a gestão de curso, de polo,
de materiais didáticos, de tecnologia da informação e outros relacionados.
4.2

Polos de Apoio Presencial

É um espaço físico onde os alunos contam com uma infraestrutura, como salas de
estudo, secretaria acadêmica, laboratórios equipados com microcomputadores
conectados à Internet, laboratórios didáticos, biblioteca, recursos audiovisuais, sala de
aula, dentre outras. Essa infraestrutura viabiliza a implementação das atividades
propostas no decorrer do curso, como encontros presenciais dos alunos com os
professores das disciplinas e os tutores a distância, seminários presenciais ou por meio
de web conferência, seminários, encontros em grupos, encontro com o coordenador de
curso, eventos culturais e científicos, dentre outras. No Polo, também serão aplicadas
as avaliações presenciais. Todas essas atividades são supervisionadas pelo
coordenador de Polo de Apoio Presencial e pelo tutor presencial.
4.3

Coordenador de Curso

É o responsável, com o Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso, pela organização
e o desenvolvimento do Projeto Político Pedagógico do Curso, além de coordenar o
andamento didático-pedagógico, zelando pela qualidade de ensino, pela adequação do
currículo e pelas atividades de pesquisa e de extensão, dialogando com os
professores, com vistas a zelar pelo conteúdo das diferentes disciplinas. Noutro flanco,
orienta e acompanha o trabalho dos tutores e professores.
Sempre que houver necessidade, você poderá conversar com o seu coordenador por
meio de e-mails, mensagens eletrônicas a serem postadas no portal da instituição ou,
até mesmo, por telefone. No entanto, somente situações mais relevantes ou de
extrema particularidade devem ser encaminhadas a essa pessoa.
4.4

Coordenador de Polo

O Coordenador de Polo é o profissional com que você terá bastante contato, pois é ele
quem coordena todas as atividades do Polo ao qual você está vinculado. Assim, cabe a
esse profissional supervisionar os trabalhos dos tutores presenciais, gerenciar o
atendimento ao aluno na secretaria, garantir o acesso ao acervo de livros físicos, bem
como cuidar para que as salas de aulas e os laboratórios estejam sempre aptos a
receber os alunos do curso. Cabe também ao Coordenador de Polo gerenciar toda a
logística de aplicação de provas.
4.5

Professor / Conteudista da Disciplina

É o responsável por zelar pelo conteúdo das disciplinas, acompanhando de perto o
trabalho dos tutores. O professor acompanha as atividades virtuais dos alunos,
formulando atividades virtuais e presenciais a serem desenvolvidas nas disciplinas,
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além de todas as avaliações a serem aplicadas nos momentos presenciais, auxiliando
os tutores na elucidação das dúvidas dos alunos.
4.6

Tutor

Tanto o virtual quanto o presencial são os profissionais com função de
acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem, responsável pela
aproximação e pela articulação entre coordenador, professor e aluno.
É o tutor quem propicia um ambiente favorável ao desenvolvimento do processo de
ensino-aprendizagem, sempre buscando atender aos seus interesses e necessidades,
acompanhando, passo a passo, o desenvolvimento de seus conhecimentos,
esclarecendo dúvidas e lhe orientando quanto à utilização das várias ferramentas de
comunicação do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), como chat, fórum e listas
de discussão.
É papel prioritário do tutor atuar como motivador, incentivando o aluno e monitorando
de perto seus acessos ao AVA, evitando que o mesmo se afaste de suas atividades no
AVA e seja desestimulando a progredir com o curso.
O Tutor presencial é aquele que estará em contato com o aluno no Polo. Já o Tutor
Virtual interage com o aluno por meio do AVA.
Na Tutoria Não presencial o aluno poderá entrar em contato com tutor através dos
meios de comunicação estabelecidos e nos horários definidos pela Coordenação. Os
meios disponibilizados pela Coordenação Geral do Curso são:
Telefone;
Correio eletrônico;
Internet – chat, mural, fóruns de discussão, diário de bordo, leituras complementares e
outros recursos disponíveis na ferramenta – condicionados ao acesso do discente ao
recurso, sendo disponibilizado também em laboratórios nos polos.
4.7

Ambiente Virtual de Aprendizado (AVA)

LIFE é o nome do ambiente virtual quer será utilizado como espaço de sala de aula.
Para acessá- lo, precisará de um computador conectado à Internet. Após conectar-se à
internet por meio de seu navegador preferido, vá até o portal da Faculdade ITOP e use
a sua matrícula como login e a sua senha cadastrada. Uma vez logado ao LIFE, poderá
visualizar todas as disciplinas do curso, as aulas, materiais de apoio, fóruns e a demais
conteúdos previstos.
4.8

Sítio eletrônico

O site destina-se a prestar serviços de comunicação e informação aos discentes e às
regionais (polos). É disponibilizado através da página da Faculdade ITOP e seu link
com LIFE, introduzindo uma interatividade entre o sistema de gerenciamento
acadêmico e o meio eletrônico.
A implementação do sistema LIFE entre docentes e Tutores é imediata, já a interação
com o aluno é gradual, conforme a demanda será disponibilizado um tutorial para
11

aprendizagem do uso da ferramenta e são oferecidos minicursos (atividades
complementares) para a difusão da cultura tecnológica no corpo discente do curso.
O LIFE possui vários menus destinados aos diferentes tipos de serviços prestados:









4.9

Informação geral sobre o Curso;
Mural de informações;
Disciplinas e conteúdos das aulas;
Secretaria;
Tutoria;
Endereços; dados pessoais dos participantes;
Intercâmbio com outros discentes e demais participantes do curso;
Bases de dados selecionadas;
Outros sites selecionados.
Material de Apoio

Os materiais didáticos dos Cursos na modalidade a distância são digitais e
disponibilizado sem custo adicional algum ao aluno. Todas as aulas têm a mesma
estrutura e organização.
A estrutura básica dos livros traz uma apresentação cujo objetivo é situar o aluno no
tema a ser tratado. Em seguida, têm-se as Unidades de Estudo, que trazem no seu
escopo os objetivos, os temas e os conteúdos, fechando com exercícios de fixação. As
atividades propostas são fundamentais para a aprendizagem. Por último, no final do
livro, são indicadas as referências bibliográﬁcas.
Todos os livros estarão disponíveis na Biblioteca Virtual que está disponível para todos
os alunos da Faculdade ITOP EaD. Outros materiais citados podem ser acessados por
meio do nosso Ambiente Virtual de Aprendizagem, o LIFE, ou diretamente na Internet.
Em todos os textos, podem aparecer notas nas margens, as quais são esclarecimentos
sobre termos técnicos ou históricos que apareceram no texto principal. Também podem
aparecer caixas destacadas com textos que esclarecerão mais sobre o tema que está
sendo abordado.
4.10

Biblioteca do Polo

Em cada Polo de Apoio Presencial, será disponibilizado o acesso a uma biblioteca
virtual, que contemplará o acervo de toda a bibliografia básica e complementar
constante no Projeto Pedagógico do Curso, em quantidade de exemplares suficiente
para atender toda a demanda de alunos matriculados no Polo.
4.11

Biblioteca Virtual

Todas as disciplinas previstas nos Cursos (EaD), na modalidade a distância, preveem a
utilização de títulos virtuais. O acesso à Biblioteca Virtual poderá ser feito a partir do
portal institucional da Faculdade ITOP, mediante identificação de login e senha. No
entanto, esse mesmo acesso poderá ser realizado a partir do LIFE.
Com a Biblioteca Virtual, o aluno poderá ter acesso a uma boa parte dos títulos
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indicados nas disciplinas, sob a forma digital, além de poder imprimir partes dos
capítulos, caso seja de seu interesse.
4.12

Laboratório de Informática

Os laboratórios de Informática estarão disponíveis nos Polos durante o período de
funcionamento destes. A estrutura pode ser utilizada pelos alunos, com a participação
de monitores e dos técnicos dos laboratórios, para reforço da aprendizagem prática.
Além disso, eventualmente, podem acontecer atividades presenciais nos laboratórios,
desde que previamente prevista no projeto do curso.
4.13

Atendimento ao Aluno

Dispomos uma estrutura completa nos Polos de Apoio Presencial ou online para
atender os alunos. Nos Polos, terá uma secretaria com atendentes disponíveis para
ajudar o aluno iniciar qualquer processo acadêmico ou financeiro, como solicitações
diversas, emissão de boletos, inclusão ou alteração de disciplinas, dentre outros.
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5.

METODOLOGIA DE APRENDIZAGEM

Uma vez apresentada toda estrutura disponível para o Curso a Distância, nesta parte do manual
vamos dar informações referentes à metodologia que é empregada nos cursos da
modalidade EaD.
O Decreto Nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005, veio regulamentar o Art. 80 da LDB, definindo
no seu Art. 1º a compreensão da EaD. Essa modalidade de ensino organiza-se segundo
metodologia, gestão e avaliação peculiares, para as quais estão prevista a obrigatoriedade de
momentos presenciais para:
I – avaliações de estudantes;
II – estágios obrigatórios, quando previstos na legislação pertinente;
III – defesa de trabalhos de conclusão de curso, quando previstos na legislação pertinente; IV

– atividades relacionadas a laboratórios de ensino, quando for o caso.
Para o desenvolvimento desta metodologia, destacam-se as seguintes atividades: aulas
expositivas dialogadas em ambiente virtual, uso da problematização, visando à
autonomia profissional e intelectual do aluno; seminários sobre as disciplinas contempladas
no currículo; interação entre as disciplinas básicas e específicas; estudos dirigidos individuais
e em grupo; seções com estudos em grupos como estímulo à capacidade crítica dos alunos;
iniciação científica; participação em ações comunitárias multiprofissionais; participação em
comissões organizadoras de eventos acadêmicos.
Nossos cursos utilizam, principalmente, materiais virtuais, com suporte de um sistema
pedagógico e de tutoria presencial e a distância que articula, organiza e estimula o trabalho em
grupo, cooperativo mais do que o individual. Isso ocorre sem “abrir mão” de uma das
características mais básicas da EaD, que é a autonomia e a liberdade dos alunos para
aprender.
A separação física entre os alunos, os tutores e os professores faz ressaltar a importância dos
meios de aprendizagem. Por isso, os materiais didáticos são especialmente elaborados para
os cursos de graduação a distância da Faculdade ITOP.
O processo de Ensino e Aprendizagem no modelo EaD da IES compreende, entre outros
instrumentos e objetos de aprendizagem, ferramentas que promovem o desenvolvimento
profissional, a produção, a aprendizagem colaborativa e, sobretudo, a interdisciplinaridade.
Fazem parte deste contexto:

5.1

Atividades no AVA (LIFE)

É a ferramenta que possibilita o desenvolvimento da linha condutora do processo
educacional. Nela estarão postadas as aulas eletrônicas produzidas pelos professores
do curso, que referenciam o material didático impresso de maneira dialógica. As
principais delas encontram-se listadas a seguir:
5.1.1

Página Web

O recurso Página Web permite que anexe páginas da web nos conteúdos do Ambiente
Virtual de Aprendizagem (AVA). Dessa forma, é perfeitamente possível adicionar vídeos
do Youtube, por exemplo, aos textos das aulas e criar experiências mais ricas em termos de

ensino-aprendizagem.
5.1.2

Link para arquivos

É o recurso que permite a você postar materiais no AVA, por conseguinte, disponibilizado aos
alunos, em qualquer formato, como PDF, DOC, PPT, dentre outros, ficando todos
disponíveis tanto para download, quanto para impressão. Até vídeos podem ser colocados
nesse recurso, para que o aluno assista, após o download, sem a necessidade de estar
conectado à Internet.
5.1.3

Rótulos

É o recurso que lhe permite organizar o AVA, dando título às suas áreas de conteúdo.
5.1.4

Questionários

É o recurso utilizado tanto para as avaliações regimentalmente obrigatórias, quanto para as de
simples fixação de conteúdo, que os professores entendam necessárias.
5.1.5

Tarefa com Envio de Arquivo

É o recurso que permite o envio de arquivos ao AVA. Isso possibilita ao professor ou ao tutor
requisitar pesquisas ou elaboração de documentos, como forma de avaliação de
aprendizagem, o que aumenta o espectro de possibilidades de avaliação do aluno.
5.1.6

Fórum

O recurso é similar ao chat, entretanto difere deste pela sua natureza assíncrona. Dessa
maneira, possibilita a postagem de mensagens, perguntas, arquivos etc, que serão
observados em tempo não real pelos destinatários. Os professores ou tutores podem
promover também fóruns sobre temas específicos, que poderão servir como instrumentos de
avaliação futura. Nesse recurso, ainda, pode-se incrementar um estudo de casos, em que se
proponha a busca de opiniões variadas dos alunos, visando a uma solução coletiva para o
estudo.
5.1.7

Perfil

É o recurso que permite que para criação de perfis, por meio do agrupamento de
informações pessoais, como nome, senha, e-mail para contato, Cidade, região, foto, dentre
outros. Há, ainda, a possibilidade de administrar o próprio perfil, o que possibilita escolher
as informações que serão públicas e quais só estarão disponíveis para parte dos usuários.
Esse recurso possibilitará uma maior interação e proximidade entre alunos, docentes e
tutores.
5.1.8

Mensagem

É um recurso que possibilita a comunicação por meio do envio e do recebimento de mensagens
entre professores, tutores e alunos.
O recurso das mensagens pode servir para os professores ou tutores enviarem avisos
importantes para os seus alunos. Vale destacar que o destinatário das mensagens sempre
receberá um aviso, via e-mail, do recebimento da mensagem.
5.1.9

Textos Complementares

É o recurso utilizado para adicionar ao conteúdo eletrônico das aulas, textos que os professores
achem pertinentes. O texto de apresentação das unidades de ensino, por exemplo, é uma
articulação desse recurso do AVA.

5.1.10 Biblioteca Virtual

De maneira geral, a Biblioteca da Faculdade ITOP organiza a assinatura de periódicos de
acordo com as solicitações dos coordenadores e necessidade dos usuários.
Há o acesso gratuito às bibliotecas virtuais Pearson e Minha Biblioteca, assim como as bases de
periódicos.
Todo esse conjunto de ferramentas do AVA visa a uma aprendizagem colaborativa e
cercada de estímulos ao educando, sendo o tutor a mola mestra do processo, por articular o
relacionamento entre discente, docente e coordenador do curso. No entanto, entendemos
que elas somente não são suficientes para garantir um aprendizado desejado. Para tanto,
aliamos algumas atividades online a outras offline, conforme segue:

5.2

Atividades fora do AVA (LIFE)

As atividades que acontecem fora do Ambiente Virtual de Aprendizado são de
fundamental importância para o seu processo de aprendizagem, pois elas funcionam
como catalisador, promovendo maior interação com outras dinâmicas e potencializando a
experimentação. As principais delas encontram-se listadas a seguir:
5.2.1

Dinâmicas Presenciais

São exercícios e dinâmicas para serem executadas presencialmente pelo grupo de alunos, nos
Polos de Apoio Presencial, quando devidamente programadas. As dinâmicas presenciais
promovem a aprendizagem entre os alunos do curso.
5.2.2

Ciclos de Palestras

É a metodologia utilizada na busca de integração de turmas e avanço do conhecimento,
trazendo assuntos novos e enriquecedores, além de proporcionar ao aluno a possibilidade
de desenvolver a prática de cerimonial e organização de eventos, já que os ciclos são
elaborados pelos próprios alunos, sob a orientação do professor da disciplina competente.
5.2.3

Dinâmicas de Grupo

Metodologia que visa ao preparo dos alunos para a vivência profissional, com
estimulação do desenvolvimento da contextualização crítica, da tomada de decisões e
exercício de liderança. Como pano de fundo, ativa a criatividade, a iniciativa, o trabalho em
equipe e a habilidade em negociação. As dinâmicas sempre serão aplicadas
presencialmente nos Polos de Apoio Presencial.
5.2.4

Estudos de Casos

É a atividade de aplicação dos conteúdos teóricos, a partir de situações práticas,
visando ao desenvolvimento da habilidade técnica, humana e conceitual, além da
possibilidade de avaliar resultados obtidos. Essa atividade poderá ser desenvolvida tanto no
AVA quanto presencialmente nos Polos de Atividade Presencial.
5.2.5

Projetos Culturais

São os projetos desenvolvidos pelos alunos, em prol da sociedade regional, a serem
desenvolvidos durante a implantação do curso pelo coordenador, em conjunto com a
sociedade e as instituições correlatas.
5.2.6

Atividades Complementares

A Instituição oferece, periodicamente, palestras, oficinas, cursos e minicursos ligados às
diferentes áreas de conhecimento, permitindo complementar o aprendizado e diversificar
a construção do conhecimento. Também são realizados, periodicamente, eventos ligados
ao curso e às disciplinas específicas.
5.2.7

Monitoria

A Instituição estimula a prática de pesquisa e o aprofundamento do conhecimento também por
meio do programa de Monitoria, destinado a propiciar aos alunos interessados a
oportunidade de desenvolver suas habilidades para a carreira docente, nas funções de
ensino, pesquisa e extensão, assegurando, por sua vez, cooperação didática tanto ao corpo
docente quanto ao discente nas funções universitárias.
5.2.8

Iniciação Científica

A Iniciação Científica é uma atividade de investigação, realizada pelos alunos, no âmbito de
projeto de pesquisa e visa ao aprendizado de técnicas e métodos científicos, bem como o
desenvolvimento da mentalidade científica e da criatividade, no confronto direto com os
problemas oriundos da pesquisa. É apoiada, pela Instituição, por intermédio do Programa de
Iniciação Científica (PROIC), que consiste em um instrumento de financiamento da pesquisa,
complementar às outras formas de fomento, tanto internas quanto externas.
5.2.9

Atividades de Extensão

A instituição oferece vários Cursos de Extensão e Seminários sobre temas específicos, sujeitos a
planos e projetos próprios, submetidos aos respectivos Colegiado dos Cursos. Além de
organizar, ao menos uma vez a cada semestre letivo, um evento (Simpósio, Congresso,
Jornada, Encontro etc.) sobre temas atuais nas áreas dos cursos, que mereçam estudo e
pesquisa mais aprofundados, que ficam subordinados à supervisão e ao
desenvolvimento.
Conforme foi possível observar, os mecanismos de interação entre docentes, tutores e
alunos contemplam a mediação pedagógica por meio de mecanismos de interação acima
descritos tanto no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), como naquelas empregadas
fora dele.

6.

SISTEMA DE AVALIAÇÃO

A avaliação é componente essencial do processo de ensino-aprendizagem, seja na educação
presencial seja à distância, no atendimento à preocupação com a qualidade da formação do
aluno.
O processo de avaliação da aprendizagem na EaD, embora possa se sustentar em princípios
análogos aos da educação presencial, requer tratamento e considerações especiais em
alguns aspectos.
Primeiro, porque um dos objetivos fundamentais da Educação a Distância deve ser a de
obter dos alunos não a capacidade de reproduzir ideias ou informações, mas sim a
capacidade de produzir conhecimentos, analisar as situações concretas que se lhes
apresentem e posicionar-se criticamente em face delas.
Segundo, porque no contexto da EaD o aluno não conta, comumente, com a presença
física do professor. Por esse motivo, faz-se necessário desenvolver métodos de trabalho
que propiciem ao aluno buscar interação permanente com os professores e com os tutores,
todas as vezes que sentir necessidade, e obter confiança diante do trabalho realizado,
possibilitando-lhe não só o processo de elaboração de seus próprios juízos, mas também o
desenvolvimento de sua capacidade de analisá-los.
O trabalho do professor, ao organizar o material didático básico para a orientação do aluno,
deve contribuir para que todos questionem aquilo que julgarem saber e, principalmente,
para que questionem os princípios subjacentes a esse saber.
Portanto a proposta de avaliação na EaD é de considerar necessariamente os novos
papéis que desempenham professor e aluno neste cenário, que se tem caracterizado como
“professor coletivo” e “estudante autônomo”.
O que interessa, portanto, no processo de avaliação de aprendizagem é analisar a
capacidade de reflexão crítica dos alunos em face de suas próprias experiências, possibilitar
a análise de como se realiza não só o envolvimento do aluno no seu cotidiano, mas também
como se realiza o surgimento de outras formas de conhecimento, obtidas de sua prática e
experiência, a partir dos referenciais teóricos trabalhados no curso.
Desta forma é estabelecida uma rotina de observação, descrição e análise contínuas da
produção do aluno que, embora se expressem em diferentes níveis e momentos, não deve
alterar a condição processual da avaliação.
Essa avaliação se dá em dois níveis. No primeiro nível busca-se observar e analisar como
se dá o processo de estudo do aluno (avaliação do percurso):
- Se está conseguindo acompanhar as abordagens e discussões propostas no material

didático;
- Quais os graus de dificuldades encontrados na relação com os conteúdos trabalhados;
- Como é seu relacionamento com a tutoria;
- Como desenvolvem as propostas de aprofundamento de conteúdos;
- Qual sua busca em termos de material de apoio, sobretudo bibliográfico;
- Se tem buscado manter um processo de interlocução permanente com professores e
tutores;
- Como se relaciona com outros alunos do curso;

- Se tem realizado as tarefas propostas em cada área de conhecimento;
- Se tem utilizado diferentes canais para sua comunicação com a tutoria e com os

professores;
- Se é capaz de estabelecer relações entre o conhecimento trabalhado e a prática
pedagógica;
- Se tem feito indagações e questionamentos sobre as abordagens propostas;
- Se tem problemas de ordem pessoal ou profissional interferindo no seu processo de
aprendizagem.
O acompanhamento feito nesse nível se dá por meio da tutoria e com suporte do Coordenador
de polo e o Professor Especialista, com descrição em registros individuais e com critérios
para análise do envolvimento do aluno no processo. Cada tutor se responsabiliza por um
grupo de quarenta alunos, para que assim possa acompanhar individualmente cada um.
Caso o aluno não apresente um desempenho Satisfatório (S) em termos de
compreensão dos conteúdos trabalhados, ele é aconselhado a Refazer seu Percurso (RP),
aprofundando e ampliando suas leituras.
No segundo nível, observa-se em que medida o aluno está acompanhando o conteúdo
proposto em cada uma das áreas de conhecimento e se é capaz de posicionamentos críticoreflexivos em face das abordagens trabalhadas e da sua prática docente. Nesse nível, o
aluno realiza avaliações formais, individuais e presenciais, com proposições, questões e
temáticas que lhe exijam não só um nível de síntese dos conteúdos trabalhados, mas
também a produção de textos escritos, com nível de estruturação que um texto
acadêmico exige.
Essas
questões
ou
proposições
são
elaboradas
pelos
professores
conteudistas/especialistas – responsáveis pelas áreas do conhecimento – com a participação
do tutor.
Este nível de avaliação é também descrito nos registros individuais do aluno. Caso o aluno não
tenha o desempenho desejado, ele é aconselhado a refazer alguns percursos de estudo,
aprofundando mais suas leituras e submeter-se a uma nova avaliação (avaliação
substitutiva).
As etapas dos 1º e 2º níveis, respectivamente, possuem pesos 4 e 6, ou seja, a etapa de
avaliação escrita tem maior representatividade na avaliação global. Assim, garante-se uma
menor carga de subjetividade no processo avaliativo.
Após a realização de participação nesses dois níveis de avaliação, é feita a valoração
final do desempenho do aluno, traduzida em número por exigência de normas
institucionais.
A avaliação nas disciplinas a distância ocorre mediante a postagem de atividades
avaliativas no Ambiente Virtual de Aprendizagem, Prova Regimental e Prova Substitutiva. Desta
forma, a NOTA FINAL da disciplina corresponde aos procedimentos e pesos:
Nota do Ambiente Virtual de Aprendizagem – Compreende a média aritmética das
atividades avaliativas postadas exclusivamente no Ambiente Virtual de Aprendizagem, sendo
atribuída a cada atividade uma nota de zero a dez. Esta nota tem PESO 4.
a)

Nota da Prova Regimental ou Substitutiva – Compreende o resultado da Prova
Regimental ou da Prova Substitutiva, com PESO 6.
b)

Se o aluno obtiver nota final igual ou superior a sete (7) será considerado aprovado. Se
obtiver nota inferior a sete (7) ou deixar de comparecer à prova, ou ainda se estiver insatisfeito
com a nota obtida, poderá submeter-se a uma prova substitutiva.
A nota da Prova Substitutiva deverá substituir apenas a nota da prova regimental, ou seja,
considera- se a mesma nota do ambiente virtual de aprendizagem com peso 4 e a nova nota da
prova substitutiva, com peso 6. Caso o resultado da prova substitutiva seja menor que a
nota obtida anteriormente, permanecerá inalterada a situação anterior. Será considerado
reprovado o discente que obtiver nota final inferior a sete (7).
Se o discente perdeu o primeiro prazo da postagem, poderá postar as atividades no prazo de
oito (8)dias corridos, a partir das divulgações das notas das respectivas atividades pelo docente.
Neste caso a sua nota valerá 80% da nota original. Se não postar atividade, não obterá
aprovação.
O aluno que postou a atividade no prazo poderá refazê-la para melhorar a sua nota, no prazo
de oito (8) dias corridos, a partir das divulgações das notas das respectivas atividades pelo
docente. Neste caso a nota valerá 100% da nota original.
Além da avaliação de aprendizagem, há outros aspectos a serem avaliados durante o
processo pedagógico do curso. Assim, elementos como material didático e o trabalho de
tutoria devem ser considerados na avaliação geral do curso. Sendo estes elementos
integrantes de uma avaliação mais profunda, a Avaliação Institucional.

7.

GUIA DE ACESSO AO LIFE

Este capítulo do Manual é uma introdução básica ao LIFE . Os exemplos são uma ilustração de
conjuntos bem conhecidos de problemas no dia a dia do ensino e esperamos que você
reconheça muito do que é apresentado aqui.
Esperamos que estas instruções lhe sejam úteis.
7.1 Introdução
O Life Educacional traz um novo modelo de sistema baseado no conceito de
“computação em nuvem” ou “cloudcomputing”, que permite uma maior mobilidade,
portabilidade e usabilidade do sistema em qualquer lugar: tanto na própria instituição quanto
em casa. Isso é possível graças à disponibilização dos serviços on-line. Assim, o Life
Educacional faz com que o computador ou qualquer outro dispositivo (celular, tabletes, etc)
seja simplesmente uma plataforma de acesso ao sistema, que está em uma “grande nuvem” –
a Internet.
O Life Educacional é um sistema multiplataforma, o que significa que a mesma
aplicação é usada, da mesma forma, em qualquer sistema operacional. Por exemplo, pode ser
usado no Windows, em GNU/Linux, em Mac VOS X ou em um PowerPC.
Por tanto, o Life Educacional pode ser usado em qualquer lugar, sob qualquer
plataforma, a qualquer horário ou dia desejado.
As orientações deste Manual foram feitas baseadas nos navegadores: Internet Explorer,
Firefox e Google Chrome, os quais devem sempre ser utilizados nas versões mais atuais
possíveis, e que devem ter a função de "javascript" habilitadas.

7.2 Manual do Módulo EaD
Cada aluno cadastrado no sistema possui seu próprio usuário, assim, terá suas informações,
notas, impressões de boletos, provas, seu desempenho.
No módulo Técnico encontrará o serviço de Portal Acadêmico, contendo os seguintes subserviços:















Cadastro de sala de aula
Cadastro de perguntas
Cadastro de avaliações
Biblioteca virtual
Portal do professor
Cadastro de Avisos
Desempenho geral por acadêmico
Imprimir fórum
Cadastro de e-mail
Chat
Correção de avaliação
Desempenho detalhado por acadêmico
Desempenho detalhado por aluno
Relatório de fóruns
Vamos agora começar a estudar os sub-serviços do EaD!

Formando a turma
Para formamos disciplinas EaD, devemos acessar o serviço através do caminho:
Home > Graduação > Cadastros > Formação de turmas
Na tela de inserção de disciplinas está disponibilizado a opção EaD. Aonde o usuário
irá informa as disciplinas que serão disponibilizadas no serviço Home > Graduação >
Ead

Cadastro de Sala/Etapas
Neste serviço, criamos as Sala/Etapas de um curso. Para acessar este serviço, basta seguir o
caminho abaixo:
Home > Graduação > Ead > Cadastro de sala de aula

Nessa tela lista os dados para realizar cadastro das etapas.

Botão <Cadastrar nova sala>
Para cadastrar uma sala para a disciplina, basta acionarmos o botão <Nova sala >.

Exemplo:

Ao salvar esses dados o sistema gera as etapas, de acordo a tela abaixo. Ao finalizar basta
clicar em salvar.

Ao cadastrar a etapa o usuário poderá informar para cada etapa 1 apresentação principal
(vídeos ou arquivos em PDF), 4 links e 10 arquivos para download.
Após a conclusão de cadastro das etapas e necessário vincular as disciplinas que irão ser
utilizar o mesmo conteúdo de aula.

Tela de vínculo de disciplinas, a mesma etapa pode ser disponibilizada para várias curso e
disciplinas diferentes.
Ex: CONTABILIDADE GERAL pode ser disponibilizada entre os cursos ADMINISTRAÇÃO e
CIÊNCIAS CONTÁBEIS.

Disciplina vinculada:

Cadastro de perguntas
Neste serviço, criamos as perguntas que poderão ser utilizadas em todas as avaliações. Para
acessar este serviço, basta seguir o caminho abaixo:
Home > Graduação > Ead > Cadastro de perguntas

O professor ou qualquer pessoa que tiver acesso ao serviço, poderá cadastrar um banco de
dados de questão, essas serão usada para montar a avaliação da sala de aula.
Botão <Cadastrar nova questão>
Para cadastrar uma questão, basta acionarmos o botão <Cadastrar nova questão>.

No cadastro de perguntas são cadastrados o enunciado, anexo auxiliador, tipo de resposta,
localizadores(palavra-chave) e níveis.

Tipo de resposta disponíveis:

Localizadores e níveis são utilizados para realizar a busca das perguntas ao realizar o cadastro
da avaliação.
Localizadores:

Níveis de dificuldade:

A opção Todos os cursos, é utilizada para cadastrar questões que abrangem vários cursos
diferentes, em caso de questões de um determinado curso e disciplina é possível inserir ao
desmarcar a opção.

Exemplo de questão cadastrada:

Cadastro de avaliações
Neste serviço, criamos as avaliações para os alunos. Para acessar este serviço, basta seguir o
caminho abaixo:
Home > Graduação > Ead > Cadastro de avaliações

Botão <Cadastrar nova avaliação>
Para cadastrar uma avaliação, basta acionarmos o botão <Cadastrar nova avaliação>.

Segue exemplo de avaliação cadastrada:

Após cadastrar a avaliação é necessário inserir as perguntas:

Ao clicar na opção Selecionar perguntas o sistema trará a seguinte tela.

Ao realizar a pesquisa das questões cadastradas no sistemas e necessário clicar em adicionar
e depois carregar as perguntas que foram adicionadas.

Após vincular as questões da avaliação online elas serão listadas de acordo ao cadastrado,
com opção de visualizar as respostas e opção de excluir.

8. DÚVIDAS & SUGESTÕES
Esperamos que as informações que repassamos para você sejam realmente úteis. No
entanto, caso ainda exista alguma dúvida, sugestões ou, até mesmo, qualquer contribuição,
sabia que estaremos sempre a sua disposição.
Mantemos vários canais abertos para você entrar em contato conosco. Você pode entrar em
contato
com
a
coordenação
do
curso
pelo
e-mail
coordadm01.ead@faculdadeitop.edu.br.
Para problemas relacionados ao ambiente virtual ou portal da Faculdade ITOP, você pode
enviar um e-mail para nead.faculdadeitop@faculdadeitop.edu.br.
Para mais informações, você pode também solicitar os Manuais e Regulamentos da
Instituição, disponíveis no portal do aluno ou nos Polos de Apoio Presencial.

