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1 APRESENTAÇÃO  

 

O Manual do Estudante dos Cursos de Pós-Graduação 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.  Aqui, 

você encontrará informações sobre os Cursos de Pós-Graduação a 

Distância (EAD).  

 

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.  

 

 

 

Bons Estudos, 

 

NEAD - Núcleo de Educação a Distância da FACCREI EAD  
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2 A FACCREI EAD 

 

A Faculdade Cristo Rei EAD (FACCREI EAD) desenvolve suas diretrizes 

pedagógicas de acordo com os padrões de qualidade exigidos, orientados pelo 

Ministério da Educação – MEC e aprovados pelo Conselho Nacional de 

Educação - CNE, tanto institucionalmente, como também em cada curso 

ofertado. 

Buscando oferecer 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, na 

modalidade a Distância. 

 

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

cursos de Pós-Graduação lato sensu e Cursos Livres (Qualificação Profissional, 

Extensão, Aperfeiçoamento, Cursos Profissionalizantes Híbridos e Cursos 

Preparatórios).  

 

Os cursos 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 mundo do trabalho. 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 nossos estudantes 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.  
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Visando essa eminente demanda, na oferta dos cursos superiores EAD há o 

contato facilitado com toda a gestão pedagógica, bem como o 

acompanhamento e a avaliação serão constantes durante todo o curso, que 

ainda tem à disposição do discente, momentos para interação com a equipe 

de tutoria. 

 

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. 
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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 procedimentos acadêmicos e faz a aplicação das 

Provas Presenciais nos polos de apoio presenciais. 

 

f) Equipe Tecnológica: responsável por todo o suporte das Tecnologias 

de Informação e Comunicação – TIC, incluindo as plataformas, AVA 

MOODLE, Portal do Aluno e demais recursos.  

 

2.1 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. 
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2.2 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. 

 

2.3 DIRETRIZES PEDAGÓGICAS 

 

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 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. 

 

3 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 
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[...] 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 dos 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 autorregulação 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 diferentes materiais didáticos e recursos, 

atualizados e disponíveis 24 horas, de forma totalmente digital, 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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4 CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO EAD 

 

Os cursos de Pós-Graduação da FACCREI EAD são destinados aos 

profissionais que desejam atuar ou aprimorar seu desempenho no mundo do 

trabalho. 

 

O curso é composto por 10 módulos com materiais didáticos, cada um desses 

módulos possui 4 Unidades de Aprendizagem (UAs) que contém: textos, 

imagens, infográficos, vídeos e demais conteúdos pertinentes à sua 

apropriação de conhecimentos; + 1 módulo para postagem do Artigo 

Científico, totalizando 11 módulos. 

Para registrar a evolução da sua aprendizagem, cada unidade possui um 

questionário contendo 5 questões com exercícios de fixação de múltipla 

escolha com 5 alternativas (A, B, C, D, E) + 1 Desafio, com resposta discursiva. 

As unidades estão estruturadas conforme o conteúdo programático e a carga 

horária dos cursos, podendo variar o número de unidades de aprendizagem. 

A duração da disciplina varia de acordo o ritmo que você irá empregar nos 

estudos.  

Todo o acesso ao seu curso é feito a partir do Portal do Aluno, que será 

apresentado a seguir: 

 

4.1 PORTAL DO ALUNO 

 

O Portal do Aluno centraliza todas as plataformas e ferramentas necessárias 

para que você, estudante de Pós-Graduação da FACCREI EAD, possa realizar 

seus estudos. 

A FACCREI EAD utiliza o Portal do Aluno JACAD, e o acesso pode ser feito das 

seguintes formas: 
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✓ Se você é aluno da FACCREI EAD (Cursos de Graduação EAD e Cursos 

de Pós-Graduação EAD), é possível fazer o acesso pelo site da FACCREI 

EAD e clicar em ALUNO. 

Acesse o site da FACCREI EAD: https://ead.faccrei.edu.br/ 

 

Veja a seguir: 

 

 

✓ Ou ainda, acesse diretamente o link do Portal do Aluno: 

https://faccrei.jacad.com.br/academico/aluno-v2/login 

 

 

https://ead.faccrei.edu.br/
https://ead.faccrei.edu.br/
https://faccrei.jacad.com.br/academico/aluno-v2/login
https://ead.faccrei.edu.br/
https://faccrei.jacad.com.br/academico/aluno-v2/login
https://faccrei.jacad.com.br/academico/aluno-v2/login
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Após acessar o link do Portal do Aluno, você deve fazer o login informando 

seu usuário e senha fornecidos pela FACCREI EAD via e-mail, que foi enviado 

para você quando fez sua matrícula. 

O Portal do Aluno contém todas as informações administrativas e financeiras 

referentes ao seu curso, como: matriz curricular, boletim, situação financeira, 

contrato de prestação de serviços, dados cadastrais, atividades 

complementares, requerimento de serviços acadêmicos e demais 

informações. 

O Portal do Aluno também permite seu acesso ao Ambiente Virtual de 

Aprendizagem – AVA MOODLE. 

A seguir, demonstramos alguns recursos que você encontra no Portal do 

Aluno: 

 

✓ TELA INICIAL DO PORTAL DO ALUNO 

 

  



 

 

 12 

✓ INFORMAÇÕES ACADÊMICAS 

 

✓ SERVIÇOS DA SECRETARIA ACADÊMICA
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4.2 AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM – 

AVA 

 

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. 

 

A FACCREI EAD utiliza o AVA MOODLE, que é um sistema de código aberto 

para a criação de cursos online, a plataforma é utilizada por alunos e 

professores como ferramenta de apoio ao ensino a distância - EAD em mais 

de 220 países.  

 

A sigla em inglês do MOODLE significa Modular Object-Oriented Dynamic 

Learning Environment, ou seja, Ambiente de Aprendizado Modular Orientado 

ao Objeto. O MOODLE funciona como uma sala de aula online onde 

professores disponibilizam material didático e propõem tarefas interativas, 

como testes e discussões em fóruns. Para os alunos, o ambiente facilita a troca 

de conhecimento e de arquivos multimídia.  
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Por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) você acessa os 

materiais didático-pedagógicos referentes ao seu curso, como: Unidades de 

Aprendizagem – UAs, atividades on-line, fórum de debate, videoaulas, 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 AVA diretamente pelo Portal do aluno JACAD. 

 

A seguir, demonstramos o acesso ao AVA MOODLE: 

 

✓ ACESSO AO MOODLE VIA PORTAL DO ALUNO 

 

 

  



 

 

 15 

✓ PAINEL DO MOODLE  

 

 

✓ PÁGINA INICIAL, CONTENDO OS CURSOS/DISCIPLINAS NAS QUAIS 

VOCÊ ESTÁ MATRICULADO(A) 

 

 

4.3 ESTRUTURA DOS MÓDULOS 

 

Cada Módulo está organizado em TÓPICOS, observe a seguir: 

→ MÓDULO I – BOAS-VINDAS 

O Módulo I dos cursos de Pós-Graduação possui um texto de saudação, 

contendo informações sobre o curso. 

Veja um exemplo: 
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Além do texto, o Módulo I também traz materiais essenciais para que você 

conheça a dinâmica do curso. 

Veja um exemplo a seguir: 
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Antes de acessar as UAs, assista aos vídeos tutoriais para compreender 

melhor a maneira para acessá-las. 

 

Cada um dos módulos também contém um Tópico intitulado Aulas, contendo 

as Unidades de Aprendizagem que correspondem ao conteúdo do módulo. 

Para avaliar o seu aprendizado, cada unidade possui um desafio (estudo de 

caso) e exercícios de fixação de múltipla escolha com 5 alternativas (A, B, C, 

D, E). 

 

VALOR DE CADA UNIDADE DE APRENDIZAGEM: 

Desafio (Estudo de Caso) 33,33%  

+ Exercícios Objetivos 33,33% 

+ Participação e Interatividade na Disciplina 33,33%  

= 100,00 PONTOS (100% em cada UA) 

 

Veja um exemplo a seguir: 
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5 INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 

Para cada Módulo do curso de Pós-Graduação você deverá realizar atividades 

presentes nas Unidades de Aprendizagem - UAs e, no Módulo XI, postar seu 

Artigo Científico. 

Vamos conhecer cada um desses instrumentos a seguir: 

 

5.1 UNIDADES DE APRENDIZAGEM - UAs 

 

As disciplinas dos Cursos de Pós-Graduação da FACCREI EAD são compostas 

por Unidades de Aprendizagem – UAs, que compreendem um conjunto de 

conteúdos e atividades totalmente digitais, disponíveis 24 horas para você. 

Em cada uma dos Módulos, o Tópico Aulas é composto por 4 UAs. 

Cada UA contém: 

 

✓ APRESENTAÇÃO: 

Consiste em um texto introdutório, elaborado para que você entenda 

quais os temas serão abordados na unidade. Também apresenta os 
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Objetivos de Aprendizagem, os quais delimitam as competências a 

serem atingidas ao final da UA. 

 

 

 

✓ DESAFIO: 

Este componente da Unidade de Aprendizagem propõe a você uma 

reflexão sobre um problema que enfrentará no dia a dia da profissão. O 

objetivo é provocá-lo, fazer com que se sinta motivado a realizar o que 

foi proposto e encontrar a solução por si só. 

 

Você tem papel central no Desafio: deve conseguir ver-se como futuro 

profissional da área, necessitando resolver a situação-problema 

apresentada. 

 

A avaliação do desafio é realizada pelo professor responsável pela 

disciplina. 
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✓ INFOGRÁFICO: 

O infográfico é um elemento informativo que une texto e ilustrações 

para transmitir visualmente uma informação. É uma síntese gráfica de 

algum ponto dos conhecimentos tratados na UA. 

 

 

✓ CONTEÚDO DO LIVRO: 

O Conteúdo do Livro é a base teórica da Unidade de Aprendizagem. 

Você tem acesso a um capítulo escrito especialmente para compor a 

UA. Dessa maneira, é complementar aos outros objetos de 

aprendizagem. 
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✓ DICA DO PROFESSOR: 

É um vídeo, gravado pelo próprio professor conteudista, com o intuito 

de trazer para você um olhar diferente sobre o conteúdo com base em 

suas vivências e experiências, aprofundando um tema de forma 

exemplificada. Os vídeos possuem, em média, 4 minutos, e têm relação 

com um ou mais objetivos de aprendizagem. 
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✓ EXERCÍCIOS: 

Os exercícios são questões de autoestudo, em formato de múltipla 

escolha, que avaliam se você conseguiu atingir as competências 

propostas nos objetivos de aprendizagem. É o momento em que a 

teoria vista na Unidade de Aprendizagem é colocada em situação de uso 

ou prática. 

 

 

✓ NA PRÁTICA: 

O Na Prática apresenta uma aplicação e contextualização do conteúdo. 

Tem relação com o contexto profissional da área do conhecimento da 

Unidade de Aprendizagem. Dessa maneira, aprofundando os detalhes 

que caracterizarão a futura atuação do aluno em um meio 

organizacional relacionado à trabalho. 
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✓ SAIBA +: 

Esse elemento apresenta indicações de materiais complementares, tais 

como artigos científicos, vídeos, portais, sites e livros. 

 

 

Conheça mais sobre as Unidades de Aprendizagem – UAs, acessando os 

vídeos a seguir (que também estão disponíveis na tópico Iniciando sua 

construção de conhecimento): 

CONHECENDO A PLATAFORMA SAGAH 

COMO ACESSAR O CONTEÚDO DAS UAs 

 

https://fast.player.liquidplatform.com/pApiv2/embed/cee29914fad5b594d8f5918df1e801fd/699922fb578e6f5eac9699f224631b73
https://fast.player.liquidplatform.com/pApiv2/embed/cee29914fad5b594d8f5918df1e801fd/16ad3dd3d60878cae39fb3b0b584e24f
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5.2 MÓDULO XI: ARTIGO CIENTÍFICO 

 

O Módulo XI contém 1 Unidade de Aprendizagem, chamada ARTIGO 

CIENTÍFICO. Nesta UA, você elaborar e postar seu Artigo Científico no 

DESAFIO da Unidade, conforme as orientações. 

Veja um exemplo a seguir: 

 

 

Após acessar a UA, realize o estudo do conteúdo, faça os exercícios e elabore 

seu Artigo Científico, conforme as Diretrizes que constam no DESAFIO. 
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CONDIÇÕES, NORMAS E ESTRUTURA PARA O ENVIO 

 

1 Normas para o envio do Desafio - Artigo Científico 

O Artigo Científico deve obedecer aos seguintes critérios: 

a) Consonância aos objetivos e áreas do curso de Pós-Graduação; 

b) Os trabalhos submetidos à avaliação devem estar de acordo com as 

normas da ABNT/FACCREI EAD; 

c) Devem apresentar objetividade, concisão, clareza e adequação 

gramatical; 

d) Pede-se que sejam revisados antes da submissão; 

e) Não serão aceitos trabalhos que ainda pertençam ao campo da projeção 

e intenção do autor. 

 

2 Condições para Submissão 

a) Será avaliado o Desafio com arquivo sob a forma de artigo. 

b) O artigo deve conter entre 15 e 25 páginas textuais. 

c) São itens obrigatórios dos artigos submetidos: título, resumo (entre 

100 e 250 palavras), palavras- chave (de 03 a 05), resumo e palavras-chave 

em língua estrangeira (inglês, espanhol ou francês), introdução, 

desenvolvimento, conclusão ou considerações finais e referências. 

d) Os textos submetidos devem apresentar prévia revisão gramatical. O 

arquivo da submissão deve ser em formato .pdf. 

e) Todas as contribuições devem seguir as normas da FACCREI EAD. 

f) URLs para as referências informadas quando possível. 

g) Quanto à estrutura, os trabalhos devem ser formatados da seguinte 

maneira: 

I. Observar as regras da nova ortografia da língua portuguesa. 

II. PROGRAMA: Microsoft Word for Windows. 

III. FONTE: Arial. 

IV. TAMANHO: 12. 
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V. MARGENS: Esquerda - 3 cm; Superior - 3 cm; Direita - 2 cm; Inferior - 2 

cm. 

VI. TÍTULO: centralizado, em caixa alta, negrito, fonte 12 (colocar o título 

em inglês, abaixo do título em português, na fonte 12). 

VII. INDICATIVOS DE SEÇÃO: em negrito, com apenas a primeira letra de 

cada palavra em caixa alta, precedido pelo indicativo numérico (algarismo 

arábico), alinhado à esquerda, separado por um espaço de caractere. 

VIII. RESUMO: a palavra RESUMO deve vir em caixa alta, negrito, seguida de 

dois pontos. Na mesma linha, iniciar o texto do RESUMO (que deve ser 

formatado com espaçamento simples, fonte 12, alinhamento justificado, e 

conter de 100 a 250 palavras), abordando o objetivo do trabalho, o referencial 

teórico, a metodologia, o corpus de investigação e resultados/conclusões. 

IX. PALAVRAS-CHAVE: a expressão PALAVRAS-CHAVE deve vir caixa alta, 

negrito, seguida de dois pontos. Utilizar entre 3 e 5 palavras-chave, separadas 

por ponto. 

X. RESUMEN: a palavra RESUMEN deve vir em caixa alta, negrito, seguida 

de dois pontos (mesma formatação do RESUMO); 

XI. PALABRAS CLAVE: a expressão PALABRAS CLAVE deve vir em caixa 

alta, negrito, seguida de dois pontos (mesma formatação das PALAVRAS-

CHAVE); 

XII. ABSTRACT: a palavra ABSTRACT deve vir em caixa alta, negrito, 

seguida de dois pontos (mesma formatação do RESUMO); 

XIII. KEYWORDS: a expressão KEYWORDS deve vir em caixa alta, negrito, 

seguida de dois pontos (mesma formatação das PALAVRAS-CHAVE); 

XIV. CORPO DO TEXTO: com alinhamento justificado. 

XV. PARÁGRAFOS: os adentramentos de parágrafo devem ser de 1,25cm 

(no Word: formatação de parágrafo> especial> primeira linha); 

XVI. ESPAÇAMENTO: espaço 1,5 (entrelinhas); 

XVII. CHAMADAS: autor-data - ABNT; 
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XVIII. CITAÇÕES: até 3 linhas, a citação deverá ficar no corpo do texto entre 

aspas; citação com mais de 3 linhas deve ser retirada do corpo do texto e 

formatada em bloco: espaçamento simples, separada do corpo do texto por 

um enter (um antes e um depois da citação), fonte 10, sem itálico e sem 

adentramento de parágrafo, com recuo na margem esquerda de 4cm; 

XIX. GRÁFICOS, TABELAS E QUADROS, IMAGENS, ILUSTRAÇÕES: devem 

aparecer no corpo do texto, com legenda contendo numeração e título; 

legenda centralizada, fonte Arial 10. 

XX. PALAVRAS ESTRANGEIRAS: deverão ser grafadas em itálico. 

XXI. DESTAQUES NO TEXTO: em negrito. 

XXII. NOTAS: as notas deverão ser numeradas a partir do número 1 (um) e 

inseridas no fim da página em que aparecem no artigo. 

XXIII. REFERÊNCIAS: título Referências (negrito e apenas a primeira letra 

maiúscula); a formatação da lista deve seguir as normas da ABNT NBR 

6023/2018; o destaque dos títulos deve ser em negrito; os nomes dos autores 

citados nas referências devem ser escritos por extenso, não devendo haver, 

portanto, abreviações nas iniciais maiúsculas. 

XXIV. NOME DO AUTOR: o nome do autor deve vir completo, sem abreviação, 

centralizado, com apenas a primeira letra de cada nome ou sobrenome em 

caixa alta; deve-se também abrir uma nota de rodapé, indicada por asterisco, 

e colocar uma minibiografia acadêmica do(s) autor(es), contendo, inclusive, o 

endereço eletrônico. 

 

3 Considerações Gerais 

 

A não observância a quaisquer das normas supracitadas, em especial as 

referentes à formatação de referências e citações da ABNT, pressupõe a não 

aceitação do trabalho para análise e subsequente atribuição de nota. 
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Os conteúdos expressos no trabalho são de absoluta responsabilidade de seu 

autor. Os Casos Omissos serão avaliados pelo docente orientador. 

Equipe NEAD 

Núcleo de Ensino a Distância 

FACCREI EAD 

 

5.3 MÉDIA PARA APROVAÇÃO 

 

A média para aprovação em cada Módulo é 7. Para calcular sua média, o AVA 

soma sua nota das UAs (Participação, Desafios e Exercícios). Assim, é 

necessário que você realize todos os instrumentos de avaliação (UAs e Artigo 

Científico) para ter a média calculada. 

 

6 MATRÍCULA 

 

Para matricular-se em um curso de Pós-Graduação da FACCREI EAD você 

deve acessar o site https://ead.faccrei.edu.br/ escolher seu curso e clicar em 

INSCREVA-SE 

 

Veja o exemplo a seguir: 

 

ACESSE O SITE DA FACCREI EAD E CLIQUE EM PÓS-GRADUAÇÃO: 

https://ead.faccrei.edu.br/
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ESCOLHA A ÁREA DE CONHECIMENTO NA QUAL VOCÊ TEM INTERESSE E 

CLIQUE EM CIMA DELA: 

 

 

 

ESCOLHA O CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO QUE TEM A SUA CARA! 
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CLIQUE SOBRE O CURSO PARA ACESSAR TODAS AS INFORMAÇÕES: 

 

 

6.1 DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A 

EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA 

 

Após realizar a inscrição, você receberá, via e-mail, as instruções para efetivar 

sua matrícula.  
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7 CARGA HORÁRIA 

 

O curso possui carga horária de 360 horas, com duração mínima de 6 meses. 

 

Considerando o conteúdo do curso e as atividades a serem realizadas, sugere-

se que o participante se dedique ao curso, em média, 5, 6 horas por semana. 

Reforça-se a importância dessa indicação para que todas as atividades 

possam ser cumpridas com qualidade, atingindo-se, assim, os objetivos 

propostos dessa especialização. 

 

8 MATERIAIS DIDÁTICOS E RECURSOS 

DISPONÍVEIS 

 

O material didático ofertado pela FACCREI EAD é disponibilizado diretamente 

no Ambiente Virtual de Aprendizagem (UAs e demais materiais).  

 

Informações Importantes!!! 

Para que você possa assistir às videoaulas pelo AVA 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. 

✓ 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). 
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9 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 autoavaliação 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. 

 

10 CERTIFICADO 

 

Para ser considerado concluinte e emitir um certificado, é preciso obter 70 

pontos no conjunto de atividades obrigatórias. 

 

Após a aprovação, o participante deverá requerer, via Portal do Aluno, o 

certificado de conclusão. 

 

Para requerer o certificado, o participante, após acessar o Portal do Aluno, 

deverá clicar em SECRETARIA –> REQUERIMENTOS –> SOLICITAR 

REQUERIMENTO –> CERTIFICADO DE CONCLUSÃO. 

 

Após o envio do requerimento, o prazo máximo para emissão é de 15 dias 

úteis. 
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Logo após esse prazo, o estudante, para efetuar o download do certificado, 

acessará novamente o Portal do Aluno, e deverá clicar em SECRETARIA –> 

REQUERIMENTOS –> encontrar o requerimento solicitado anteriormente e 

clicar em DETALHAR –> IMPRIMIR DOCUMENTO. 

 

Há a possibilidade de, após cumprimento de todos os requisitos, obter a 

certificação de forma antecipada, a mesma deve ser requerida à FACCREI via 

Portal do Aluno, respeitando o prazo para emissão. 

 

O requerimento para emissão do certificado estará disponível somente se a 

nota mínima exigida e os demais requisitos para aprovação tiverem sido 

atingidos. 

 

11 ATENDIMENTO 

 

Acesse um de nossos Canais de Atendimento para sanar suas dúvidas e obter 

mais informações: 

 

✓ E-mail: sac.ead@faccrei.edu.br 

✓ Telefone e Whatsapp: (43) 3524-3301 

✓ Atendimento Pedagógico 0800 4003301 

 

12 COMO SE ORGANIZAR PARA APRENDER 

ON-LINE 

 

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: 
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✓ 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. 

 

✓ 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. 
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✓ 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 estão previstas no seu AVA e 

contemplam o conteúdo disponibilizado 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 ou procure a coordenação, o NEAD e o SAC. Teremos o maior 

prazer em auxiliar você a atingir o seu objetivo. 


