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O Manual do Aluno EAD da FACCREI EAD foi elaborado especialmente para que você conheça o 

conjunto de normas e procedimentos com os quais irá se deparar em sua rotina acadêmica.  Utilize 

este manual como um guia para seu percurso, revisitando-o sempre que for desenvolver suas 

atividades ou houver dúvidas sobre quaisquer procedimentos da instituição.  

 

Nossa equipe está inteiramente a seu serviço, buscando sempre auxiliá-lo para que seus estudos 

sejam dinâmicos e amplos.  

 

O Núcleo de Educação a Distância (NEAD) coloca-se à disposição para informações adicionais através 

dos meios de comunicação disponíveis no website: https://ead.faccrei.edu.br/ 

 

Atenciosamente, 

 

Coordenação Geral do Núcleo de Educação a Distância 
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1 A FACCREI EAD 

 

A Faculdade Cristo Rei (FACCREI EAD) desenvolve suas diretrizes pedagógicas dentro dos padrões de 

qualidade exigidos, orientados pelo Ministério da Educação – MEC e aprovados pelo Conselho 

Nacional de Educação, tanto na parte institucional, como para cada curso ofertado. 

Buscando ofertar um ensino de qualidade e excelência, a FACCREI EAD prioriza a ampliação de suas 

fronteiras e a diversidade do conhecimento, promovendo a melhoria constante da qualidade 

acadêmica, privilegiando a qualificação formal e social dos indivíduos, desenvolvendo e atualizando a 

sociedade, integrando todas as ações de ensino, pesquisa e extensão, nas modalidades Presencial e à 

Distância. 

 

A FACCREI EAD é composta por Cursos de Graduação a Distância (EAD):  

 

 Licenciatura em Pedagogia. 

 Licenciatura em Formação Pedagógica para graduados não licenciados, para portadores de 

diploma de bacharel ou tecnólogo nas seguintes áreas correlatas: 

 Geografia. 

 Matemática.  

 Ciências Biológicas. 

 Informática.  

 Sociologia. 

 História. 

 

Os cursos superiores da FACCREI EAD foram pensados e projetados levando em conta um modelo de 

Educação a Distância que contemple a formação de profissionais aptos a atuar no âmbito 

educacional, em espaços formais e não formais, privados e públicos, planejando e executando 

práticas educativas calcadas em preceitos que oportunizem a reformulação de fundamentos teórico-

metodológicos. Nesse sentido, toda a proposta parte do pressuposto de que o aluno é o centro da 

ação e produtor de conhecimento, possuindo papel fundamental no processo de ensino e 

aprendizagem.  

 

As metodologias ofertadas aos alunos buscam, de forma contextualizada e priorizando o 

desenvolvimento ativo na aprendizagem, capacitar profissionais reflexivos e altamente capazes de 

agir em diferentes contextos sociais, de forma ética e profissional.  



Cursos de Graduação – Modalidade a Distância 

 

Manual do Aluno EAD 2018 

 6 

Visando essa eminente demanda, na oferta dos cursos superiores EAD haverá o contato facilitado 

com toda a gestão pedagógica, bem como o acompanhamento e a avaliação serão constantes 

durante toda a graduação, que ainda terá à disposição do discente momentos para tutoria presencial 

no campus da instituição. 

 

A equipe responsável em promover o apoio das ações relacionadas ao planejamento e à efetivação 

da educação a distância na FACCREI EAD é o Núcleo de Educação a Distância (NEAD). 

 

A equipe multidisciplinar do NEAD é composta pelos seguintes profissionais: 

 

a) Coordenador do NEAD: profissional responsável pela coordenação geral do sistema de 

gerenciamento das atividades acadêmicas e administrativas nos cursos a distância. 

 

b) Coordenador de Curso: profissional responsável pela coordenação de toda a equipe de docentes 

e de tutores do curso. Conduz, direciona e orienta os profissionais envolvidos no processo de EAD. 

Trabalha de forma integrada com o grupo, estimulando a reflexão crítica sobre os conteúdos e as 

demais ações. 

 

c) Professor-tutor da Disciplina: profissional que faz o planejamento da ação pedagógica, interage e 

orienta os alunos nos momentos programados, com os tutores a distância e presenciais, se 

necessário; elabora os instrumentos de avaliação do aluno; efetua a correção das avaliações com 

a equipe de tutores a distância; organiza e participa de fóruns e chats. 

 

d) Tutor a Distância: profissional especializado na área de atuação que trabalha diretamente com o 

Coordenador de Curso e o Professor da Disciplina. Auxilia os alunos no processo de ensino-

aprendizagem e no uso das diversas tecnologias de informação e comunicação utilizadas. Atua 

como facilitador do contato entre o aluno, a FACCREI EAD e o conteúdo, podendo mediar 

discussões com os professores das disciplinas. 

 

e) Tutor Presencial: profissional habilitado na área específica de atuação e com conhecimento 

tecnológico. Orienta os alunos com relação ao ambiente virtual de aprendizagem de forma 

síncrona ou não, auxilia-os na organização dos estudos; facilita a interação dos alunos; auxilia a 

realização dos estágios e das atividades complementares, esclarece os alunos quanto aos 
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procedimentos acadêmicos e faz a aplicação das Provas Presenciais nos polos de apoio 

presenciais. 

 

Os ambientes virtuais de aprendizado (AVA) são mecanismos que possibilitam o rompimento dos 

limites de espaços pedagógicos, indo ao encontro das novas demandas sociais, estreitamente ligadas 

ao uso de TIC. Por meio desses ambientes, é possível criar a integração do sistema educacional com 

as demais áreas da atividade humana, levando-se em conta que ambos geram conhecimentos 

relevantes. Os alunos podem, portanto, interagir, aprender e até mesmo ensinar, estando em 

qualquer lugar, no momento em que desejarem.  

 

Dessa forma, os cursos a distância ofertados pela FACCREI EAD trazem ferramentas que auxiliam o 

aluno a se perceber como peça fundamental em seu processo de construção do conhecimento, a 

partir de uma dinâmica interacional múltipla.  

 

1.1 MISSÃO DA FACCREI EAD 

 

A Faculdade Cristo Rei EAD tem por finalidade o desenvolvimento humano, profissional e social, 

através da educação, extensão, pesquisa, produção e disseminação do saber científico, filosófico, 

artístico, cultural e tecnológico, na modalidade de Educação a Distância, contribuindo com a justiça 

social, democracia, cidadania, ética e com o aprimoramento da qualidade de vida. 

 

1.2 VISÃO 

 

Ser referência local, regional, estadual e nacional, nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, na 

modalidade da educação a distância, como suporte de excelência para a sociedade, com participação 

determinante no desenvolvimento. 

 

1.3 DIRETRIZES PEDAGÓGICAS 

 

A Instituição desenvolve suas diretrizes pedagógicas dentro dos padrões de qualidade exigidos, 

orientados pelo Ministério da Educação – MEC e aprovados pelo Conselho Nacional de Educação, 

tanto na parte institucional, como para cada curso ofertado. 

Buscando ofertar um ensino de qualidade e excelência, a FACCREI EAD irá priorizar a ampliação de 

suas fronteiras e a diversidade do conhecimento, promovendo a melhoria constante da qualidade 
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acadêmica, privilegiando a qualificação formal e social dos indivíduos, desenvolvendo e atualizando a 

sociedade, integrando todas as ações de ensino, pesquisa e extensão. 

Tem implantando o sistema de avaliação aos padrões exigidos pelo MEC/INEP – Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, através da Comissão Própria de Avaliação – CPA, 

para o devido acompanhamento de suas ações, garantindo a qualidade e a modernização de seus 

processos produtivos, para adequar sua estrutura organizacional e pedagógica às exigências de sua 

missão acadêmica, técnica e administrativa. 

 

2 MAS AFINAL, O QUE É A MODALIDADE DE ENSINO A DISTÂNCIA – EAD 

 

O Ministério da Educação (MEC), a partir do Decreto 9.057, de 25/05/2017, regulamenta o art. 80 da 

Lei 9.394/96 (LDB), traz uma definição de Educação a Distância como sendo 

 

[...] a modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos 
processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e 
tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores 
desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos. (BRASIL, 
2017).  

 

A proposta da FACCREI EAD, portanto, prioriza que a presença do alunos em sala de aula ocorra nos 

encontros presenciais avaliativos e para a realização de atividades curriculares. Dessa maneira, a 

FACCREI EAD oportuniza que os alunos definam os seus melhores horários de estudo, realizando-os 

em qualquer lugar, independentemente da sala de aula. E essa flexibilização demanda que haja 

planejamento e auto-regulação constantes, pois o processo de construção de conhecimentos tem 

como papel central o próprio estudante.  

Visando possibilitar que nossos alunos se desenvolvam em totalidade, aproveitando ao máximo os 

conteúdos propostos, os materiais didáticos e recursos tecnológicos disponibilizados visam garantir 

que o ensino e a aprendizagem ocorram de maneira contínua e contextualizada.  

Cada uma das disciplinas conta com conteúdo bibliográfico atualizado e disponível em formato .PDF 

e também de videoaulas que contemplam todo o conteúdo do curso. Todos os materiais foram 

elaborados pensando em maneiras de otimizar seu aproveitamento durante o curso!!! 
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3 ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO EAD 

 

As disciplinas dos cursos são distribuídas em semestres. Para facilitar seu percurso, é recomendado 

que realize seus estudos das disciplinas na ordem em que estão apresentadas no Portal AVA, pois 

assim você perceberá uma progressão de ideias e a consequente construção de saberes.  

No curso de Graduação em Pedagogia e no curso de Formação Pedagógica para graduados não 

licenciados cada semestre é dividido em diferentes disciplinas. A duração da disciplina varia de 

acordo o ritmo que você irá empregar nos estudos, conforme mostra o quadro a seguir. 

 

CURSO 
DURAÇÃO TOTAL DO 

CURSO 

QUANTIDADE DE 

SEMESTRES 

DURAÇÃO DO 

SEMESTRE 

Licenciatura em 

Pedagogia 
48 meses 8 6 meses cada 

Formação pedagógica 

para graduados não 

licenciados 

18 meses 3 6 meses cada 

 

4 MATERIAIS DIDÁTICOS E RECURSOS DISPONÍVEIS 

 

O material didático ofertado pela FACCREI EAD é disponibilizado diretamente no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (videoaulas on-line e livros em PDF). As obras bibliográficas quem compõem a 

Bibliografia Básica e a Bibliografia Complementar de cada disciplia podem ser acessadas por meio 

da Biblioteca Virtual da FACCREI EAD. Neste manual você encontra as informações para acesso à 

Biblioteca Virtual. 

Os livros impressos podem ser consultados no polo, caso você tenha interesse em ter contato e 

estudar a partir de material impresso. 

 

Informações Importantes!!! 

Para que você possa assistir às videoaulas pelo AVA (não é possível fazer download), o seu 

computador e a sua conexão com a internet devem ter as seguintes configurações mínimas: 

 Processador 2.0 GHz. 

 Memória RAM 1 GB. 

 Monitor 800x600 pixels. 
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 Sistema Operacional Windows 7 (ou superior), Android 4 (ou superior) ou Sistema 

Operacional IOS 8 (ou superior). 

 Navegador Chrome 56 ou Firefox 45. 

 Conexão de internet por banda larga de 500 Kbps ou superior (recomendamos acima de 

1 Mbps, para melhor visualização dos vídeos). 

 

5 AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM 

 

Por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) os alunos acessam os materiais didático-

pedagógicos referentes ao seu curso, como: atividades on-line, fórum de debate, vídeo-aulas, textos 

complementares, tudo em consonância com o Projeto Pedagógico dos cursos, promovendo uma 

interação que permite uma maior integração entre professores, tutores e alunos. 

 

Acesse seu Ambiente Virtual através do site: http://faccrei.portalava.com.br  

 

Figura 1 – Página de acesso ao Portal AVA da FACCREI 

 

Fonte: FACCREI (2017). Disponível em: http://faccrei.portalava.com.br 
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Figura 2 – Página de acesso aos conteúdos 

 

Fonte: FACCREI (2017). Disponível em: http://faccrei.portalava.com.br 

 

Figura 3 – Modelo de Sala de Aula do AVA da FACCREI 

 

Fonte: FACCREI (2017). Disponível em: http://faccrei.portalava.com.br 
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Figura 4 – Modelo dos conteúdos disponibilizados no AVA da FACCREI 

 

Fonte: FACCREI (2017). Disponível em: http://faccrei.portalava.com.br 

 

6 SISTEMA ACADÊMICO 

 

O acesso ao Sistema Acadêmico é feito através do portal da FACCREI pelo site: 

https://faccrei.jacad.com.br/academico/aluno/login. Após acessar o link correspondente, você deve 

fazer o login informando seu usuário e senha fornecidos pela FACCREI EAD. 

Nele você encontrará todas as informações administrativas e financeiras referentes ao seu curso, 

como: grade curricular, boletim, situação financeira, contrato de prestação de serviços, dados 

cadastrais, atividades complementares, requerimento de serviços acadêmicos e demais informações. 

 

7 PLATAFORMA MOODLE 

 

A Plataforma Moodle é um ambiente de aprendizagem no qual estarão disponibilizados diversos 

materiais e conteúdos extracurriculares, a fim de complementar seus estudos. No Moodle você 

encontrará: 

 

 Cursos do Programa de Nivelamento: O Programa de Nivelamento terá como objetivo realizar 

testes e cursos para os alunos da graduação EAD, possibilitando um nivelamento do 

conhecimento em patamar adequado para um melhor desempenho e aproveitamento. Os 
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Cursos de Nivelamento tencionam desenvolver ou intensificar o domínio de conhecimentos 

específicos de seus alunos em diferentes áreas de conhecimento.  

 

 Grupos de Iniciação Científica: A Iniciação Científica é um programa que visará atender alunos 

dos cursos de graduação EAD, colocando-os em contato com grupos/linhas de pesquisa. 

Buscará, também, proporcionar ao aluno, orientado por pesquisador experiente, a 

aprendizagem de técnicas e métodos científicos, bem como estimular o desenvolvimento do 

pensar cientificamente e da criatividade, decorrentes das condições criadas pelo confronto 

direto com os problemas de pesquisa. 

 

Figura 5 – Modelo de cursos disponibilizados no Moodle da FACCREI 

 

Fonte: FACCREI (2017). Disponível em: http://moodle.faccrei.edu.br/login/index.php 

 

8 PORTAL DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DA FACCREI EAD 

 

Em atendimento ao inciso VIII, do artigo 3º da Lei do SINAES, a FACCREI EAD, através do projeto de 

auto-avaliação dos cursos, disponibilizará aos estudantes, corpo docente, tutores e técnicos 

administrativos, um sistema de avaliação regular on-line, que permitirá avaliar em diversas 

dimensões os resultados para o aperfeiçoamento do curso através do portal de Avaliação 

Institucional. 

A avaliação é entendida como parte do processo de aprendizagem e uma ferramenta contínua de 

acompanhamento de todas as atividades que envolvem os cursos EAD, viabilizando o conhecimento 

das fragilidades e deficiências que por ventura possam existir, e a possibilidade de adotar as 

providências necessárias para saneá-las. 
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9 BIBLIOTECA VIRTUAL 

 

A FACCREI EAD disponibiliza aos seus estudantes a Biblioteca Virtual Minha Biblioteca, que consta 

da existência de um acervo amplo e diversificado de mais de 8 (oito) mil títulos, com as bibliografias 

básicas e complementares dos cursos. 

O ambiente Minha Biblioteca promove o acesso à bibliografia de cada disciplina, além do material 

didático utilizado no curso, e pode ser acessada de qualquer lugar a qualquer tempo. A seguir, as 

figuras representam o acesso à Minha Biblioteca. 

 

Figura 6 – Acesso à Biblioteca Virtual da FACCREI EAD 

 

Figura 11 – Página Inicial da Biblioteca Virtual da FACCREI “Minha Biblioteca”. 

 

FONTE: FACCREI (2017). Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/ 

 

Figura 11 – 
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FONTE: FACCREI (2017). Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/ 

 

10 BRINQUEDOTECA VIRTUAL 

 

A FACCREI EAD disponibiliza a Brinquedoteca Virtual, que poderá ser acessada de qualquer lugar em 

qualquer tempo, pelo alunos, professores e tutores. Este espaço virtual traz diferentes práticas que 

contribuem com a compreensão sobre a importância do brincar, objetivando criar, experimentar e 

disponibilizar atividades educativas focadas na educação da infância e na educação básica. 

 

Figura 12 – Página Inicial da Brinquedoteca Virtual da FACCREI 
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FONTE: FACCREI (2017). Disponível em: http://EAD447.wixsite.com/brinquedoteca 

 

11 SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

 

Todos os cursos da FACCREI EAD contemplam avaliações por disciplina e, além disso, no decorrer do 

curso podem haver outros momentos de avaliação, como práticas curriculares, fóruns de discussão, 

estágios supervisionados, atividades complementares e trabalho de conclusão de curso (TCC). 

Para cada disciplina do curso de Graduação em Pedagogia e do curso de Formação Pedagógica para 

graduados não licenciados da FACCREI EAD, você deverá realizar uma prova on-line e uma prova 

presencial. 

 

11.1 PROVA PRESENCIAL REGULAR (N1) 

 

A prova presencial regular deve ser realizada no seu polo, vale de 0 a 5 e é composta de questões de 

diferentes modalidades (múltipla escolha, associativas, discursivas, verdadeiro ou falso). 

Para fazer sua prova presencial, você deve agendar data e hora de realização da prova no polo, fique 

atento para as datas de Prova Presencial Regular que estão descritas no Calendário Acadêmico – 

ANEXO 1 do Manual. O agendamento pode ser feito entrando em contato diretamente com o polo, 

por telefone, por exemplo. O polo irá imprimir a prova (que será nominal) e você deverá responder 

todas às questões. O polo, então, lançará suas respostas no AVA e, assim que o lançamento for 

concluído, o AVA irá informar sua nota. 

Não é necessário realizar a prova assim que a disciplina acaba. Você pode deixar para fazer todas as 

avaliações de determinado módulo de uma só vez, diminuindo assim sua necessidade de 

deslocamento ao polo. Entretanto, sugerimos que você não deixe acumular muitas provas de um 

semestre para outro, a fim de concluir o curso dentro do prazo previsto. No Calendário Acadêmico 

constam duas semanas distintas nas quais você poderá agendar e realizar suas avaliações.   

 

11.2 PROVA ON-LINE REGULAR (N2) 

 

A prova on-line regular é realizada por você no Portal AVA da FACCREI EAD. Ela fica disponível no 

final do conteúdo da disciplina, vale de 0 a 4 e é composta de 8 questões – isto é, cada questão vale 

0,5. As questões são de múltipla escolha, sendo sempre apenas uma alternativa correta. 

 

Você deve acessar a prova no Portal para respondê-la. Não é necessário agendar a realização da 

prova, basta respeitar as datas informadas no AVA. As questões da prova têm caráter aleatório e 
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foram elaboradas pelo mesmo autor do livro da disciplina. Você responde às questões na tela e, ao 

finalizar, o AVA já informa sua nota. 

 

11.3 MÉDIA PARA APROVAÇÃO 

 

A média para aprovação na disciplina é 7. Para calcular sua média, o AVA soma sua nota da prova on-

line com a da prova presencial. Assim, é necessário que você realize as duas avaliações (prova on-line 

e prova presencial) para ter a média calculada. 

 

11.4 PROCEDIMENTOS PARA SOLICITAÇÃO E REALIZAÇÃO DE SEGUNDA CHAMADA DE PROVA 

 

O acadêmico que, por motivo de força maior e plenamente justificado, deixar de realizar provas 

presenciais regulares previstas no curso deverá: 

 

a. Solicitar uma nova avaliação preenchendo o REQUERIMENTO DE PEDIDO DE SEGUNDA 

CHAMADA, que está disponível no Sistema Acadêmico. 

 

b. Anexar documento digitalizado que comprove o motivo da ausência do estudante no dia da 

avaliação (atestado médico, por exemplo). 

 

c. Enviar o requerimento e o documento comprobatório por e-mail dentro do prazo de 02 

(dois) dias úteis a contar da data em que a prova foi realizada, finalizando este, exatamente, 

às 17 horas do último dia. 

 

d. O deferimento será concedido nos seguintes casos: 

 

 Alunos com doenças infecto contagiosas (Decreto Lei no 1044, de 21/10/1969), 

devidamente comprovadas. O atestado médico só terá validade se possuir a assinatura e 

CRM do médico e o CID da doença. 

 

 Gestantes (Lei no 6202, de 17/04/1975) sob impedimento devidamente comprovado. 

 

 Profissionais que trabalhem em regime de plantão 
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 Profissionais como: bombeiros, policiais, médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, 

nutricionistas, psicólogos entre outros que trabalhem em regime de plantão devem 

anexar uma declaração da instituição (em papel timbrado com o nome e o carimbo do 

responsável). 

 

e. As solicitações enviadas fora do prazo não serão apreciadas. 

 

f. O resultado da análise dos pedidos será publicado nos endereços específicos de cada projeto 

em até dois dias úteis a partir do término dos pedidos. 

 

g. No dia da prova de segunda chamada, o comprovante / atestado original e idêntico ao 

enviado por e-mail deve ser anexado à prova. Caso contrário, a mesma não terá validade . 

 

11.5 PROCEDIMENTO EM CASO DE NECESSIDADE DE PROVA SUBSTITUTIVA 

 

Caso não obtenha média maior ou igual a 7 após realizar as provas regulares (Presencial e On-line), 

você deverá fazer a Prova Presencial Substitutiva. 

 

A Prova Presencial Substitutiva é realizada no polo e fica disponível no AVA depois do cálculo da 

média. Não é necessário agendar a realização dessa prova, basta respeitar as datas informadas no 

AVA. Ela fica disponível no seu AVA logo após o conteúdo da disciplina, é composta de 10 questões 

de múltipla escolha e vale de 0 a 10. Assim, cada questão vale 1. 

 

As questões da prova têm caráter aleatório e foram elaboradas pelo mesmo autor do livro da 

disciplina. Você responde às questões na tela e, ao finalizar, o AVA já informa sua nota. A nota obtida 

na prova de dependência será sua nova média na disciplina. Se após realizar a prova de dependência 

você não obtiver média maior ou igual a 7, então deverá realizar uma nova prova no AVA, a fim de 

conseguir obter a média necessária para aprovação. 
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11.6 RESUMO DAS AVALIAÇÕES POR DISCIPLINA 

 

 

Média mínima necessária para aprovação na disciplina: 7. 

 

AVALIAÇÕES EM CASO DE REPROVAÇÃO 

Avaliação Quantidade 

de questões 

Peso (nota) Formato Local Instruções 

Prova on-line 

de 

dependência 

(DEP) 

10 De 0 a 10 Múltipla 

escolha 

Realizada no 

AVA para 

obter 

aprovação. 

Não é 

necessário 

agendar. 

 

11.7 OUTROS MOMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 

Os demais momentos de avaliação são variáveis por curso e disciplina, podendo ser: 

 

 Práticas curriculares semestrais; 

 Estágios supervisionados; 

 Atividades complementares; 

 Trabalho de conclusão de curso. 

 Fórum de Debate. 
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Consulte no seu Portal AVA mais informações sobre os demais momentos de avaliação do seu curso. 

 

12 REMATRÍCULA 

 

A rematrícula é um processo importante para sua continuidade no curso. Ela é feita 

automaticamente no fim de cada módulo e é gratuita. 

 

A rematrícula deixa de ser automática caso você tenha qualquer pendência acadêmica ou financeira. 

Se isso acontecer, regularize o quanto antes a sua situação e solicite a sua rematrícula pelo através 

dos meios de comunicação disponíveis para atendimento ao aluno no WebSite: 

https://ead.faccrei.edu.br/. 

 

Importante: somente alunos devidamente matriculados têm acesso ao AVA e podem realizar demais 

procedimentos acadêmicos. Por isso, certifique-se de que sua rematrícula seja realizada a cada 

módulo. 

 

13 CONCLUSÃO DE CURSO 

 

Será considerado concluinte o aluno que: 

 

 Obtiver aprovação (nota maior ou igual a 6) em todas as disciplinas do curso. 

 Concluir com aprovação todas as atividades acadêmicas previstas no curso, como TCC, 

atividades complementares, práticas curriculares e/ou estágios. 

 Estiver com toda a documentação necessária para conclusão completa e validada. Todos os 

documentos devem ser enviados por você pelo Portal AVA, no menu Conclusão de Curso. 

 Além disso, os alunos de Graduação e Segunda Graduação devem realizar colação de grau. 

 

14 DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A CONCLUSÃO DO CURSO 

 

14. 1 CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA EAD 

 

 Certidão de Nascimento ou de Casamento: cópia autenticada em cartório da Certidão de 

Nascimento (para solteiros) ou da Certidão de Casamento (para casados ou divorciados). 
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 Comprovante de quitação eleitoral: cópia autenticada em cartório do Comprovante de Voto 

ou Quitação Eleitoral atualizada (referente à última eleição). 

 

 Diploma/certificado de conclusão do Ensino Médio: cópia autenticada em cartório do 

certificado do Ensino Médio. Não é necessário envio pelo correio. 

 

 Documento militar: apenas para alunos do sexo masculino, é necessária a cópia autenticada 

em cartório de comprovante de quitação militar. 

 

 Histórico escolar do Ensino Médio: cópia autenticada em cartório do histórico escolar do 

Ensino Médio. 

 

 Título de Eleitor: cópia autenticada em cartório do Título de Eleitor. 

 

 Documento de identidade: cópia autenticada em cartório do documento de identidade (RG). 

Não são aceitos outros documentos (apenas o RG). 

 

14.2 CURSO DE LICENCIATURA EM FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA GRADUADOS NÃO LICENCIADOS 

EAD 

 

 Certidão de Nascimento ou Casamento: cópia autenticada em cartório da Certidão de 

Nascimento (para solteiros) ou da Certidão de Casamento (para casados ou divorciados). 

 

 Comprovante de quitação eleitoral: cópia autenticada em cartório do Comprovante de Voto 

ou Quitação Eleitoral atualizada (referente à última eleição). 

 

 Diploma/certificado de conclusão do Ensino Médio: cópia autenticada em cartório do 

certificado do Ensino Médio. Não é necessário envio pelo correio. 

 

 Documento militar: apenas para alunos do sexo masculino, é necessária a cópia autenticada 

em cartório de comprovante de quitação militar. 
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 Histórico escolar do Ensino Médio: cópia autenticada em cartório do histórico escolar do 

Ensino Médio. 

 

 Título de Eleitor: cópia autenticada em cartório do Título de Eleitor. 

 

 Documento de identidade: cópia autenticada em cartório do documento de identidade (RG). 

Não são aceitos outros documentos (apenas o RG). 

 

 Histórico escolar do Ensino Superior: cópia autenticada em cartório do histórico escolar da 

Graduação. Caso o curso seja de segunda licenciatura, o histórico deve ser referente à 

primeira. 

 

 Diploma de Graduação: cópia autenticada em cartório do diploma da Graduação. Caso o 

curso seja de segunda licenciatura, o diploma deve ser referente à primeira. 

 

15 APROVEITAMENTO DE DISCIPLINAS 

 

É possível realizar o aproveitamento de disciplinas cursadas em outras instituições de ensino ou em 

cursos presenciais da FACCREI EAD. 

 

Para análise do aproveitamento externo, você deve enviar para o Suporte Acadêmico  os seguintes 

documentos: 

 

 Cópia de histórico da instituição de origem. 

 

 Plano de ensino das disciplinas cursas na instituição de origem. 

 

O Suporte Acadêmico analisará a compatibilidade das disciplinas já cursadas pelo candidato e emitirá 

parecer. 

 

16 ATENDIMENTO 

 



Cursos de Graduação – Modalidade a Distância 

 

Manual do Aluno EAD 2018 

 23 

Para assuntos relacionados a procedimentos acadêmicos e operacionais, você pode entrar em 

contato com o Suporte Acadêmico pelo e-mail: xx ou no telefone xxx. O atendimento é de segunda a 

sexta-feira, das 8h às 20h. 

 

Pelo seu Portal AVA, caso tenha alguma dúvida sobre o pagamento de parcelas, entre em contato 

pelo telefone xxx ou pelo e-mail: cobrancaxxx O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 

20h. 

 

Para assuntos relacionados à rematrícula, está disponível o telefone xxx, com atendimento de 

segunda a sexta-feira, das 8h às 20h. 

 

17 COMO SE ORGANIZAR PARA O AUTOESTUDO 

 

Agora que você já conhece o funcionamento do seu curso e as ferramentas que poderá utilizar 

durante seu processo de aprendizado, preste atenção nestas importantes dicas para otimizar seus 

estudos: 

 

 A disciplina, aliada à realização de um bom cronograma de estudos, será de suma 

importância para o seu processo de aprendizagem e, consequentemente, para sua 

aprovação, especialmente por se tratar de Educação a Distância. 

 

 Assim, de acordo com as datas mencionadas no AVA, organize bem o seu tempo, definindo 

uma agenda de estudos com a maior brevidade possível. 

 

 Caso não queira definir uma programação completa, faça isso a cada início de módulo, 

verificando qual o volume de conteúdo e qual o tempo que você precisará dispor para 

cumpri-lo até a data da próxima avaliação. 

 

 Defina qual o melhor período para você estudar e seja realista na sua programação. De nada 

adianta reservar mais horas de estudo do que você realmente conseguirá cumprir. 

 

 Além de evitar desgastes e atropelos, um estudo disciplinado, basEADo em um bom 

cronograma, tornará a realização do seu curso prazerosa e bem-sucedida. 
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 Leia atentamente o conteúdo das disciplinas, sinalizando os pontos que você achar mais 

importantes. 

 

 Assista às videoaulas. Esse procedimento certamente aperfeiçoará e reforçará a assimilação 

dos conteúdos. 

 

 Utilize na integralidade os materiais didáticos que lhe foram disponibilizados, pois todos 

possuem significativa importância para a sua formação. 

 

 Lembre-se de que as questões das provas presenciais e on-line são elaboradas a partir do 

conteúdo encontrado nos materiais escritos e nas videoaulas que lhe foram disponibilizados. 

Portanto, o estudo de ambos é muito importante para o seu processo de aprendizagem e, 

consequentemente, para a realização de uma boa prova. 

 

 As datas das provas presenciais e das provas on-line estão previstas no seu AVA e 

contemplam o conteúdo ministrado nas disciplinas nele informadas. Logo, é importante que 

você acompanhe as datas estabelecidas no Portal AVA. 

 

 A urgência muitas vezes decorre da má programação e do errôneo dimensionamento das 

atividades a serem cumpridas. Assim, não deixe tudo para o final, pois o conteúdo a ser 

avaliado em cada prova é bastante vasto. 

 

Caso você ainda tenha alguma dificuldade ou dúvida, use os canais de comunicação disponíveis no 

nosso WebSite: https://ead.faccrei.edu.br/. 

 

. Teremos o maior prazer em auxiliar você a atingir o seu objetivo. 

 

Bons estudos! 

Coordenação NEAD 
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ANEXO 1: CALENDÁRIO ACADÊMICO 2018/2 

 

 


