
 
 

 
Rua Deputado Hitler Sansão, 1038 W – Bairro Jardim do Lago – Tangará da Serra – MT 

Tel: (65) 3326-4650 – www.faest.edu.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

PLANO DE GESTÃO 
PARA MODALIDADE 

EAD 
 

 

ABRIL 2018 

http://www.faest.edu.br/


 

 
Rua Deputado Hitler Sansão, 1038 W – Bairro Jardim do Lago – Tangará da Serra – MT 

Tel: (65) 3326-4650 – www.faest.edu.br 

 

Sumário 

INTRODUÇÃO ............................................................................................................................... 4 

1. CONTEXTO INSTITUCIONAL ................................................................................................... 5 

1.1 DADOS GERAIS DA INSTITUIÇÃO ............................................................................................... 9 

1.2 HISTÓRICO E DESENVOLVIMENTO DA INSTITUIÇÃO ............................................................... 10 

1.3 HISTÓRICO E EXPERIÊNCIA DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NA IES ............................................. 12 

1.4 PLANEJAMENTO DE PROGRAMAS, PROJETOS E CURSOS A DISTÂNCIA ................................... 13 

2. ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL PARA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA ........................................... 17 

2.1 MISSÃO INSTITUCIONAL PARA ATUAÇÃO EM EaD .................................................................. 17 

2.2 VISÃO ...................................................................................................................................... 17 

2.3 POLÍTICAS INSTITUCIONAIS NO ÂMBITO DA EAD .................................................................... 17 

2.3.1 Objetivos e Metas ............................................................................................................... 17 

2.4 ÁREAS DE ATUAÇÃO ACADÊMICA E PREVISÃO DE OFERTA DE CURSOS .................................. 21 

3. ORGANIZAÇÃO DIDÁTIDO-PEDAGÓGICA DE EAD DA FAEST .................................................. 23 

3.1 METODOLOGIA E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS INOVADORAS PARA O EAD ................................. 24 

3.1.1 A proposta do Ensino Híbrido – a inovação disruptiva no ensino superior brasileiro ......... 26 

3.1.2 Utilizando as metodologias ativas e a educação a distância para inverter a sala de aula ... 27 

3.1.3 Os encontros presenciais semanais e as atividades de tutoria ........................................... 29 

3.2 METODOLOGIA DOS ENCONTROS PRESENCIAIS ..................................................................... 34 

3.3 PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM................ 36 

3.4 TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – TICS NO PROCESSO ENSINO 

APRENDIZAGEM ............................................................................................................................... 39 

3.5 MECANISMOS DE INTERAÇÃO ENTRE DOCENTES, TUTORES E ESTUDANTES .......................... 42 

3.6 PROCESSO DE CONTROLE E PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO (LOGÍSTICA) ...................... 43 

4. GESTÃO DA IES PARA A EAD ................................................................................................ 45 

4.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO NÚCLEO DE EaD ............................................................... 49 

4.2 REPRESENTAÇÃO DOCENTE, DE TUTORES E DISCENTE ........................................................... 49 

4.3 CORPO DOCENTE/TUTORES E ADMINISTRATIVO .................................................................... 52 

http://www.faest.edu.br/


 

 
Rua Deputado Hitler Sansão, 1038 W – Bairro Jardim do Lago – Tangará da Serra – MT 

Tel: (65) 3326-4650 – www.faest.edu.br 

4.3.1 Titulação, Formação e Regime de Trabalho da Equipe Da EaD ........................................... 55 

4.3.2 Corpo Técnico Administrativo ............................................................................................. 56 

4.3.3 Capacitação de Docentes, Tutores e Pessoal Técnico Administrativo ................................. 56 

4.4 PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL PARA EaD ..................................................... 57 

4.4.1 A Avaliação Institucional na IES Aplicada à EaD .................................................................. 59 

4.4.2 Metodologia, Instrumentos, Periodicidade, Apropriação de Resultados e Planos de Ação 60 

4.4.3 Apropriação de Resultados e Plano de Ação ....................................................................... 67 

5. INFRAESTRUTURA............................................................................................................... 68 

5.1 GABINETES DE TRABALHO PARA PROFESSORES E TUTORES ................................................... 68 

5.2 ESPAÇO DE TRABALHO PARA COORDENAÇÃO E SERVIÇOS ACADÊMICOS .............................. 68 

5.3 SALA DE PROFESSORES ............................................................................................................ 69 

5.4 SALAS DE AULA ........................................................................................................................ 69 

5.5 INFRAESTRUTURA DE SERVIÇOS .............................................................................................. 70 

5.6 PLANO DE EXPANSÃO E ATUALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ................................................... 72 

5.7 BIBLIOTECA: INSTALAÇÕES PARA GERENCIAMENTO CENTRAL DAS BIBLIOTECAS DOS POLOS 

DE APOIO PRESENCIAL E MANIPULAÇÃO DOS RESPECTIVOS ACERVOS ........................................... 72 

5.7.1 Biblioteca: Informatização do Sistema de Bibliotecas que Administra as Bibliotecas dos 

Polos de Apoio Presencial ................................................................................................................ 73 

5.7.2 Biblioteca: Política de Aquisição, Expansão e Atualização do Acervo das Bibliotecas de 

Apoio Presencial .............................................................................................................................. 73 

6. ACESSIBILIDADE PLENA ....................................................................................................... 74 

 

http://www.faest.edu.br/


 

4 
Rua Deputado Hitler Sansão, 1038 W – Bairro Jardim do Lago – Tangará da Serra – MT 

Tel: (65) 3326-4650 – www.faest.edu.br 

INTRODUÇÃO 

 

A aprendizagem autônoma deve ser estimulada pela mediação entre o aluno e o 

conhecimento para possibilitar as condições e os meios de aprendizagem, seja na plataforma 

ou nos encontros presencias por ocasião das aulas estruturadas, o professor e o tutor devem 

se preocupar com o desenvolvimento de funções cognitivas do aluno.  

O modelo desenvolvido para a modalidade a distância da Faculdade FAEST decorre e está 

integrado às concepções pedagógicas que norteiam o ensino presencial da Faculdade para 

fomentar e disseminar o conhecimento. 

É nessa perspectiva que se apresenta a possibilidade de implantação da educação a distância, 

a partir de uma concepção de formação pautada na autonomia intelectual, na 

autoaprendizagem, na inovação metodológica e na abordagem interdisciplinar e 

multidimensional do conhecimento.  

O objetivo do Plano de Gestão da Modalidade de EAD, é portanto, contemplar 

detalhadamente as ações administrativas e acadêmicas voltadas para a modalidade a 

distância, bem como seu respectivo cronograma de execução. 
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1. CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

O município possui uma área total de 11.391,314 km², sendo que aproximadamente 51% é 

área indígena do povo Paresi, habitante primeiro de toda a área dos campos do Tapirapuã, 

local onde está edificada a cidade e a zona rural de Tangará da Serra. 

Tangará da Serra apresenta-se como Polo de Desenvolvimento. Tem um comércio ativo e 

diversificado, traçado moderno, ruas e avenidas largas e pavimentadas, possui o inovador 

Projeto de Humanização do Trânsito, onde os pedestres têm preferência nas faixas. Com 

predominância para as atividades agropecuárias, sendo reconhecidamente um dos municípios 

de maior crescimento do Estado. 

Possui potencial turístico. Podemos citar alguns exemplos de pontos turísticos: Cachoeira 

Queima Pé, Cachoeira Salto das Nuvens, Cachoeira Salto Maciel, Cachoeira do Formoso, 

Bosque Municipal, Rio Sepotuba, Pesqueiro Piracema, Estância Primavera (divisa com Nova 

Olímpia), Serra do Tapirapuã, dentre outros. 

No setor educacional, no Ensino Fundamental e Médio, possui um avançado e amplo sistema 

de ensino, sendo que a Rede Estadual possui 16 (dezesseis) escolas; na Rede Municipal um 

total de 38 escolas. 

Conta ainda com 04 escolas privadas de Ensino Fundamental e Médio, e um número 

expressivo de escolas de línguas e de outras específicas. No Ensino Superior possui 02 

faculdades privadas e uma pública. (Dados extraídos da Prefeitura Municipal de Tangará da 

Serra. Outras informações estatísticas do município: www.tangaradaserra.mt.gov.br). 

 

Cidade 

 
População 
Estimada  

(2020) 

 

PIB per 
capita 

(mil reais) 
(2017) 

Nº matrícula 
Ensino 

Fundamental 
(2018) 

Nº matrícula 
Ensino Médio 

(2018) 

Tangará da Serra 
105.711 30.506,85 12.911 3.720 

   Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mt/tangara-da-serra/panorama 

 

http://www.faest.edu.br/
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Os cursos propostos pela IES, vêm ao encontro dessas necessidades, trazendo a oferta de 

formações em áreas em que há uma carência regional, bem como áreas cujas ofertas 

existentes não mais atendem plenamente as demandas atuais.  

   

a) Dados da Educação Básica – Ensino Fundamental 

    Figura 1 - Taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade  

 
                     Fonte: IBGE, 2019.  

Figura 2 - Ensino  

 
                                      Fonte: IBGE, 2019.  

http://www.faest.edu.br/
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Além dos dados acima, destaca-se a importância da educação básica dentro do contexto 

regional, pois como pode-se observar nos dados que serão evidenciados abaixo sobre o ensino 

médio, embora algumas cidades possuam números reduzidos de estudantes, no somatório se 

chega a um volume considerável.  

b) Dados do Ensino Médio 

De acordo com o Censo Escolar 2018 (INEP, 2019), o número de alunos no ensino médio, da 

rede pública de Tangará da Serra, é de 3.720 estudantes. Se somados também o número de 

alunos das cidades da região e entorno, chega-se a um total de 9.865 estudantes, somente na 

rede pública. 

                                                    Tabela 1 - Número de alunos  

CIDADE  Nº DE ESTUDANTES  POPULAÇÃO (2020) 

Tangará da Serra 3.720 105.711 

Nova Olimpia 762  20.563 

Barra do Bugres 1.329 35.307 

Alto Paraguai 342 11.473 

Denise  331  9.544 

Arenápolis 390 9.502 

Nortelândia 251  5.923 

Santo Afonso  100 3.155 

Nova Marilândia 92 3.304 

Porto Estrela 185 2.877 

Campo Novo do Parecis  1.443 36.143 

Sapezal 920 26.688 

TOTAL  9.865 270.190 

   Fonte: INEP, 2019 (CENSO, 2018).  

                                                                                                                                            

Embora esse número seja elevado, a entrada de alunos na graduação da região ainda é 

pequena, principalmente devido ao fato de que as instituições de ensino públicas possuem 

http://www.faest.edu.br/
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maiores dificuldades de ingresso e as instituições de ensino privadas, cuja reputação é de 

maior qualidade, praticam preços altos de mensalidade.  

c) Dados do Ensino superior 

A região onde se insere a IES possui uma boa oferta de cursos e instituições de ensino superior, 

embora ainda insuficiente em número e perfil, para atender toda a demanda advinda do 

ensino médio.  

Segundo dados do Censo 2018, o Estado de Mato Grosso oferta 151 Cursos de Graduação 

(Bacharelado, Licenciatura e Tecnólogo), com um total de 168.618 alunos matriculados. 

Destes, 48.727 estão matriculados em IES Públicas, e 119.890 em IES Privadas.  Em 2018 foram 

ofertadas 90.920 vagas. Destas, 14.759 são de IES Públicas e 76.161 de IES Privadas. No que 

diz respeito a Candidatos, foram 266.477; destes, 115.676 candidatos foram para as IES 

Públicas, e 150.801 para as IES privadas. No que tange a matrículas totais, foram 73.395; 

destas, 13.960 alunos matriculados em IES Públicas, e 59.435 em IES Privadas. No que diz 

respeito a novas vagas do ano de 2018, foram ofertadas 71.169; destas, 13.417 foram de IES 

Públicas e 57.752 de IES Privadas. No que tange a número de Candidatos Inscritos para Seleção 

de Novas Vagas, foram 259.282 candidatos, sendo 113.973 para IES Públicas e 145.309 para 

IES Privadas. Neste sentido, tivemos uma procura, no geral, em média de 3,64 candidatos por 

vaga. 

Outro aspecto importante a se considerar é com relação a vocação das instituições. A 

Universidade Pública da região – UNEMAT, se dedica ao ensino na área de exatas, 

especificamente, Agronomia. Também na área das Licenciaturas, com grande ênfase para o 

Curso de Letras, já consolidado e com grande procura. Já as faculdades privadas, possuem 

predominância de cursos na área de ciências humanas, sociais e saúde.  

 Outra característica interessante é quanto ao perfil das instituições privadas, na qual 

destacam-se os grupos empresariais, que em sua maioria atuam na modalidade a distância, 

gerando assim, uma outra distinção com relação ao preço praticado, construindo um cenário 

onde o ensino presencial torna-se de alto custo para a população que, se desejar e/ou 

necessitar de mensalidades mais acessíveis, acaba tendo de buscar cursos EAD.  

http://www.faest.edu.br/
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1.1 DADOS GERAIS DA INSTITUIÇÃO 

 

Dados da Mantenedora 

Nome UniSerra – Unidade de Ensino Superior de Tangará da Serra Eireli 

CNPJ 12.935.951/0001-05 

E-mail uniserratga@gmail.com 

Endereço da sede Rua Deputado Hitler Sansão 

Número 1038 W 

Bairro Jardim do Lago 

Cidade Tangará da Serra 

UF MT 

CEP 78.300-000 

Telefone (65) 3326-4650 

Nome do dirigente Prof. Gilmar Utzig 

CPF 575.678.409-87 

 

 

Dados da Mantida 

Nome Faculdade de Educação de Tangará da Serra 

E-mail uniserratga@gmail.com 

Endereço da sede Rua Deputado Hitler Sansão 

Número 1038 W 

Bairro Jardim do Lago 

Cidade Tangará da Serra 

UF MT 

CEP 78.300-000 

Telefone  (65) 3326-4650 

Nome do dirigente Prof. Gilmar Utzig 

CPF 575.678.409-87 

 

http://www.faest.edu.br/
mailto:uniserratga@gmail.com
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1.2 HISTÓRICO E DESENVOLVIMENTO DA INSTITUIÇÃO 

A Faculdade de Educação de Tangará da Serra é uma instituição particular de Ensino Superior, 

com sede no município de Tangará da Serra, mantida pela Unidade de Ensino Superior de 

Tangará da Serra Eireli, pessoa jurídica de direito privado, com fins lucrativos, com sede e foro 

em Tangará da Serra/MT, CNPJ n° 12.935.851/0001-05, conforme registro na Junta comercial 

do Estado de Mato Grosso.  

A Instituição está localizada no Município de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, cuja 

capital é Cuiabá, no centro oeste do país.  Levando-se em conta os espaços ainda passíveis de 

serem ocupados no campo da educação, a Instituição não pode eximir-se da responsabilidade 

social de envolver-se em iniciativas de cunho público e privado que tenham por objeto a 

retenção da população de aproximadamente 125.000 habitantes no município, sob a forma 

da oferta de cursos superiores que vão ao encontro das potencialidades de emprego expressas 

pelas demandas regionais.  

É neste contexto, descrito com características tão particulares e marcantes, que a Instituição 

busca seu credenciamento para oferta de cursos na modalidade Ead, com o intuito de ampliar 

a oferta de cursos na cidade e região, continuando assim a prestação de serviços importantes 

à sociedade, por meio do desenvolvimento do ensino e da extensão, bem como desenvolver 

ações de responsabilidade social, incluindo a sua contribuição em relação à inclusão social, ao 

desenvolvimento econômico e social da região. 

É importante destacar, que a abertura de novos cursos faz parte dos objetivos dessa 

Instituição, apresentando-se com a proposta de desenvolver cursos na modalidade à 

distância, especializados, e de base tecnológica, através de um modelo educativo focado na 

qualidade do ensino, na ética profissional e na valorização de posturas e ações 

socioambientais.  

Ademais, o objetivo da IES é atender segmentos e demandas que necessitam o ensino 

superior, desde profissionais que já se encontram no mercado de trabalho (sem formação 

adequada), quanto aos que buscam ampliar seus conhecimentos teórico-práticos para o 

melhor desenvolvimento profissional. Para tanto, foi considerado o ambiente econômico ao 

http://www.faest.edu.br/
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qual está inserida, buscando suprir, especificamente, às emergentes necessidades de 

profissionais para todos os setores.  

 

Inserção regional  

A Instituição está localizada no Município de Tangará da Serra, na Região do médio-norte do 

Estado do Mato Grosso.   

O Estado do Mato Grosso está localizado na Região Centro-Oeste do Brasil, faz fronteira com 

os estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Amazonas, Rondônia, Tocantins e com a 

Bolívia. É o terceiro maior estado do país em extensão territorial, com uma área de 

903.207,019 km2 (2019). Conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a 

população estimada para 2020 totaliza 3.526.220 habitantes distribuídos em 141 municípios.  

O crescimento demográfico é de 1,9% ao ano; a densidade demográfica é de 

aproximadamente 3,36 hab/km², sendo considerada a menor dos três estados do Centro-

Oeste. A população mato-grossense se distribui de forma desigual, com desertos 

demográficos ao norte e áreas urbanas populosas, como Cuiabá e Várzea Grande. 

A região onde insere-se a FAEST defronta-se com a necessidade de urgentes e inadiáveis 

adaptações econômicas, sociais e ambientais, em que a educação de qualidade e a produção 

do conhecimento tornam-se imprescindíveis para a promoção da autossutentabilidade 

econômica e social pretendidas. Essas mudanças podem apresentar novas oportunidades 

regionais de desenvolvimento e sustentabilidade.  

Diante desta realidade, são inúmeros os desafios impostos à IES, como a construção da 

cidadania, a produção e a inovação do conhecimento, a valorização do ensino e da extensão, 

a formação de quadros profissionais de qualidade, com vistas a alcançar soluções a serviço da 

sociedade. 

Trata-se de um desafio que poderá ser resumido em quatro itens: 

✓ Agilidade e aplicação da formação da gestão de pessoas com competência científica 

e técnica; 

http://www.faest.edu.br/
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✓ Necessidade urgente do redesenho da concepção de educação, flexível, dinâmica e 

continuada, em todos os domínios da atividade humana;  

✓ Importância de programas de extensão (interdisciplinar e interinstitucional) 

dirigidos para atender às necessidades de aplicação inovadora da ciência, em 

soluções tecnológicas adequadas; 

✓ Necessidade de articulação da instituição com todas as instâncias governamentais 

da sociedade, em favor de ações comuns que sirvam aos interesses sociais daqueles 

que vivem na região. 

Levando-se em conta os espaços ainda passíveis de serem ocupados no campo da educação, 

a Instituição não pode eximir-se da responsabilidade social de envolver-se em iniciativas de 

cunho público e privado que tenham por objeto a retenção da população no município e 

região, sob a forma da oferta de cursos superiores que vão ao encontro das potencialidades 

de emprego expressas pelas demandas regionais.  

  

1.3 HISTÓRICO E EXPERIÊNCIA DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NA IES 

No ano de 2017, a FAEST traçou um planejamento para o início das atividades em EaD. Iniciou-

se uma pesquisa mercadológica, revendo seu PDI, adequando-o para a EaD. Procedeu com a 

contratação de equipe qualificada para atuar em EaD, definição do organograma e fluxograma 

da EaD, definição das metodologias ativas de aprendizagem para aplicação na EaD, elaboração 

dos instrumentos de avaliação pela CPA para a EaD, elaboração dos PPCs, montagem do 

estúdio de vídeo e edição, contratação de equipe multidisciplinar para atuar em EaD, 

elaboração de regulamentos internos para o setor de EaD, seleção e treinamento da equipe 

de EaD. 

A experiência vem sendo aperfeiçoada e a partir de 2019, buscou parcerias para implantação 

do portal do aluno e o ambiente virtual de aprendizagem da blackboard, e realizou 

treinamentos internos para os seus colaboradores, e também aos futuros ingressantes à 

instituição.   

http://www.faest.edu.br/
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Para tanto investiu no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da Blackboard, no sistema 

TOTVS de gestão acadêmica, na biblioteca digital e nos laboratórios de informática com novos 

softwares e hardwares. 

Para os cursos em EaD, selecionou e contratou empresa especializada para confecção do 

material didático para os primeiros anos de cada curso projetado para a modalidade de EaD. 

A IES possui o Curso de Pedagogia Reconhecido. Também em outra IES da mesma 

mantenedora, possui os Cursos de Psicologia, Estética e Cosmética, Gastronomia e Direito.  

 

1.4 PLANEJAMENTO DE PROGRAMAS, PROJETOS E CURSOS A DISTÂNCIA 

A Faculdade FAEST possui experiência em implantação e gestão de cursos de graduação há 

mais de 20 anos. Neste momento a IES solicitou autorização para os cursos em EAD, previstos 

no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, para funcionamento nos Polos (se e quando 

houver) e na Sede, conforme descrição abaixo: 

✓ Bacharelado em Ciências Contábeis, com previsão de abertura para 2022, com 500 

vagas anuais. 

✓ Bacharelado em Enfermagem, com previsão de abertura para 2022, com 500 vagas 

anuais. 

✓ Bacharelado em Engenharia Civil, com previsão de abertura para 2022, com 500 vagas 

anuais. 

✓ Bacharelado em Farmácia, com previsão de abertura para 2022, com 500 vagas anuais. 

✓ Licenciatura em Pedagogia, com previsão de abertura para 2022, com 500 vagas 

anuais. 

A FAEST cumpre integralmente as condições para a implementação da EAD, e objetivando 

ofertar um serviço de qualidade, utilizando-se das seguintes ferramentas: 

a) Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA; 

b) Suporte para suprir as necessidades dos cursos via chat, e-mail, telefone e in loco; 

http://www.faest.edu.br/
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c) Biblioteca digital; 

d) Sistema de tutoria online e presencial; 

e) Sala de metodologias inovadoras; 

f) Equipamentos necessários, bem como biblioteca física e laboratórios de informática 

adequados; 

g) Programas de treinamento de tutores online e presenciais, como do corpo técnico-

administrativo; 

h) Acessibilidade plena aos conteúdos e atividades de aprendizagem, na interação dos 

alunos a distância com os tutores, e na expressão dos alunos em relação à aprendizagem 

e avaliação dos conhecimentos em estudo a Faculdade segue o disposto para tradução 

e intérprete da Língua Brasileira de Sinais (Libra) para os deficientes auditivos que não 

dominam plenamente a alfabetização pela escrita, além da disponibilização do software 

HandTalk no AVA. Para os alunos portadores de visão subnormal ou alunos cegos, 

disponibiliza o software Jaws, que oferece codificação e descodificação para conversão 

de textos em áudio. O sistema permite aos alunos obter a narração dos textos de estudo, 

das atividades de avaliação, e nas interações com os tutores e colegas; 

i) Programa de Orientação Psicopedagógico – POP que tem como missão contribuir para o 

engrandecimento e desenvolvimento integral do ser humano, das suas potencialidades 

individuais e sociais na prevenção de transtornos psicoemocionais, psicossociais e 

profissionais. Destaca-se o setor de supervisão pedagógica que trabalhará efetivamente 

no processo de ensino-aprendizagem baseado em uma aprendizagem integradora, 

inovadora e ativa. Integradora por ser ofertada em uma visão multidisciplinar, articulada 

entre as disciplinas em andamento e ativa por se utilizar de metodologias que favorecem 

a participação constante, autônoma, pesquisadora do estudante.  

J) Equipe multidisciplinar: atuará em parceria com o Núcleo de Educação a Distância – NEAD 

da FAEST, e será formada por profissionais de diferentes competências envolvidas no 

desenvolvimento de projetos de educação a distância, sendo responsável pela 

concepção, produção e disseminação de tecnologias e metodologias inovadoras, 
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elaboração e acompanhamento do plano de ação, do fluxo processual e dos trabalhos 

realizados para a oferta do curso em EAD. 

Com aparato tecnológico moderno, a equipe multidisciplinar trabalhará com a finalidade de 

garantir a qualidade de todo o processo de ensino e aprendizagem, desde a criação, produção, 

distribuição e monitoramento, até a avaliação da disciplina a distância, promovendo a 

autoaprendizagem, a aprendizagem significativa, ativa e colaborativa, suportadas pelo uso 

sistemático das ferramentas tecnológicas de informação e comunicação.  

Nessa equipe, trabalharão de forma articulada os seguintes profissionais: (projeção para os 

próximos 05 anos) 

▪ Gerente de produção (1 funcionário) 
▪ Responsável por todo gerenciamento da equipe que desenvolve os conteúdos, controle 

de prazos, controle de qualidade, prospecção de professores, entre outros. 
 

▪ Analista de projetos - (3 funcionários) 
▪ Responsável por fazer a análise de projetos, análise de riscos das entregas evidenciando 

as disciplinas que estão mais propensas a atrasos. Também articula todo processo 
produtivo juntamente com equipe de produção. 
 

▪ Analista de prospecção – (3 funcionários) 
▪ Responsável por prospectar equipe de professores que desenvolve os conteúdos. 

 
▪ Designer Instrucional – (10 funcionários) 
▪ Responsável por fazer todo processamento pedagógico e análise da metodologia. 

 
▪ Designer Gráfico/ Webdesigner – (10 funcionários) 
▪ Responsável pela criação de peças gráficas dos objetos educacionais, programação e 

diagramação dos conteúdos. 
 

▪ Controle de Qualidade – (6 funcionários) 
▪ Responsável por fazer o controle de qualidade de todos os conteúdos realizados. 

 
▪ Coordenadores de área – (4 funcionários) 
▪ Responsável por analisar tecnicamente a qualidade dos conteúdos produzidos. 

 
▪ Revisores técnicos – (20 funcionários) 
▪ Responsável por revisar todos conteúdos desenvolvidos pelos professores e sugerir 

alterações quando necessário. 
 

▪ Revisor gramatical – (15 funcionários) 
▪ Responsável por revisar gramaticalmente todos objetos educacionais produzidos. 
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▪ Editores – (5 funcionários) 
▪ Responsável por todo acompanhamento e produção do material impresso, quando 

necessário. 
 

▪ Editorador – (10 funcionários) 
▪ Responsável por fazer a editoração de todos conteúdos impressos 

 
▪ Revisor Bibliográfico – (5 funcionários) 
▪ Responsável por revisar a bibliografia de todos os conteúdos produzidos. 

 
▪ Professores Conteudistas– (50 funcionários) 
▪ Responsável pela produção do conteúdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.faest.edu.br/


 

17 
Rua Deputado Hitler Sansão, 1038 W – Bairro Jardim do Lago – Tangará da Serra – MT 

Tel: (65) 3326-4650 – www.faest.edu.br 

2. ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL PARA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 

2.1 MISSÃO INSTITUCIONAL PARA ATUAÇÃO EM EaD 

A missão institucional da IES consiste em: “Oferecer Educação Superior de excelência, com a 

utilização de tecnologias de informação e comunicação e metodologias inovadoras de 

aprendizagem, proporcionando a formação de profissionais, capazes de promoverem a 

transformação e o desenvolvimento da sociedade”. 

 

2.2 VISÃO  

Ser reconhecida pela excelência no ensino e extensão, tornando-se referência em seus cursos.  

 

2.3 POLÍTICAS INSTITUCIONAIS NO ÂMBITO DA EAD  

A IES FAEST adotará ações inovadoras a partir de práticas de estudos com metodologias ativas 

de aprendizagem e a implementação da sala de aula invertida (maiores detalhes estão 

descritos no item Metodologia do PDI) que provocam em seus alunos o desenvolvimento da 

autoaprendizagem, estimulando a autonomia intelectual e a articulação entre teoria e prática, 

plenamente alinhadas ao perfil profissional do egresso do curso.  

Em função de sua missão e dos seus objetivos, a FAEST concentrará esforços para contribuir 

na formação integral do indivíduo, despertando-lhe o senso crítico, o critério ético e a 

capacidade de julgar e agir corretamente, formando cidadãos conscientes, capacitados para a 

vida profissional e cívica, conforme as exigências da sociedade moderna.  

 

2.3.1 Objetivos e Metas  

A FAEST definiu para o quinquênio 2020/2024 os objetivos e metas para o Ensino, Iniciação 

Científica e a Extensão contemplando os cursos na modalidade EAD, conforme prevê o seu 

Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI. 

Quanto ao ensino: 

✓ Obter credenciamento institucional para oferta de ensino superior a distância; 

✓ Implantar/intensificar a oferta de disciplinas a distância nos cursos presenciais, 

observando o limite de até 20% da carga horária dos cursos; 
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✓ Oferecer cursos de tecnólogos, bacharelados, licenciaturas e Pós-graduação na 

modalidade EaD; 

✓ Ampliar o número de alunos matriculados; 

✓ Estabelecer políticas institucionais para a permanência do aluno e o controle da 

evasão; 

✓ Melhorar e consolidar a qualidade das diversas atividades de ensino; 

✓ Alcançar conceitos de qualidade positivos dos cursos a distância no Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes - ENADE, no Conceito Preliminar de Curso – CPC no 

Conceito de Curso - CC;  

✓ Proporcionar condições aos egressos de alcançarem melhores resultados nos exames 

de classes e concursos; 

✓ Dar amplitude à trabalhabilidade do egresso, a partir dos cursos ofertados; 

✓ Estabelecer convênio para a oferta de cursos de Pós-Graduação Lato Sensu;  

✓ Buscar parcerias e convênios para a realização de cursos e estágios em áreas diversas 

para atendimento à demanda da comunidade;  

✓ Manter atualizados e renovados o acervo bibliográfico e as redes de informação da 

Biblioteca na sede e nos polos. 

✓ Manter equipados, atualizados e organizados os laboratórios específicos destinados às 

aulas práticas dos cursos nos Polos (se ou quando houver), conforme prevê as DCNs e 

o Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia, atendendo à portaria 

normativa nº 11, de 20 de junho de 2017. 

 

Quanto a iniciação científica: 

✓ Formar e aperfeiçoar o espírito científico do aluno;  

✓ Renovar e atualizar a informação, a técnica e a metodologia da aprendizagem;  
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✓ Permitir a plena criatividade do corpo docente e discente e seu aprimoramento 

cultural;  

✓ Contribuir para melhor análise e compreensão da realidade sócio-econômico-cultural 

e educacional nacional;  

✓ Fornecer subsídios teórico-práticos para os programas de extensão, para as atividades 

de estágio e para os projetos de intervenção técnico-profissional na realidade social 

em que se insere.  

 

Quanto à extensão: 

✓ Incentivar a prática do voluntariado, da responsabilidade social e do exercício da 

cidadania, em consonância com os projetos pedagógicos dos cursos de graduação;  

✓ Aumentar as oportunidades extensionistas para o corpo docente e discente;  

✓ Aperfeiçoar os sistemas de acompanhamento, avaliação e divulgação das atividades 

extensionistas, para a comunidade interna e externa;  

✓ Incentivar e promover o desenvolvimento de comunidades carentes;  

✓ Expandir e diversificar as fontes de financiamento para os projetos de extensão, 

incentivando atividades que possam trazer recursos financeiros para o setor, como 

cursos de extensão, prestação de serviços e parcerias empresariais;  

✓ Ampliar a integração entre ações de extensão e de pesquisa, promovendo maior 

intercâmbio entre as informações que elas desenvolvem;  

✓ Desenvolver e aprimorar a inclusão social nas atividades acadêmicas;  

✓ Estabelecer novas parcerias para a IES, dentre associações comunitárias, ONGs e 

instituições públicas e privadas;  

✓ Acompanhar e promover as atividades, programas e projetos;  

✓ Apoiar e incentivar o desenvolvimento de ações, programas e projetos no âmbito dos 

cursos;  
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✓ Acompanhar o registro das atividades de extensão desenvolvidas no âmbito dos cursos 

e da Instituição para divulgar junto à comunidade interna e externa.  

✓ Motivar a criação de programas voltados à diversidade de gênero, orientação sexual, 

igualdade étnica e racial, que estejam direcionados à promoção da igualdade e da 

equidade, incentivando o atendimento às Diretrizes Curriculares Nacionais para 

Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura 

Afrobrasileira, Africana e Indígena e às Diretrizes Nacionais para a Educação em 

Direitos Humanos. 

O processo educativo do curso atende às políticas definidas no PDI ao propor, na sua 

organização didático-pedagógica, um conjunto de atividades de ensino-aprendizagem que 

orientam para a formação de um cidadão profissional com:  

I. Sólida formação, técnica e científica; 

II. Compromisso com a ética, estética e princípios democráticos; 

III. Formação humanística; 

IV. Responsabilidade social, ambiental e cidadania; 

V. Espírito investigativo e crítico; 

VI. Capacidade de aprendizagem autônoma e continuada; 

VII. Disposição para trabalhar coletivamente. 

A Faculdade concebe os Projetos Pedagógicos dos Cursos a partir da reflexão, discussão e 

colaboração de todos os segmentos envolvidos, e assume seu cumprimento integral como um 

compromisso institucional, tendo presente em suas ações que este compromisso estabeleça 

os princípios da identidade institucional e expresse a missão, os objetivos, os valores, as 

práticas pedagógicas, as políticas de ensino e extensão e sua incidência social e regional.  

Através de critérios pedagógicos, a política de ensino da FAEST privilegia a formação por 

competências e habilidades. Assim a estrutura e a concepção curricular, visam favorecer a 

flexibilidade e a interdisciplinaridade, investem em projetos alinhados com a identidade e com 

a missão institucional, fortalecem diversas modalidades de ensino-aprendizagem, assim como 
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fomentam a inovação, a produção do conhecimento e a participação nas atividades e 

compromissos da comunidade acadêmica. Tais aspectos da política institucional são expressos 

nos PPCs dos cursos EAD na medida em que os componentes curriculares promovem o 

desenvolvimento integral do aluno, centrado em competências e habilidades próprias dos 

profissionais de cada curso. 

 

Políticas da Instituição para o EAD: 

✓ a promoção do desenvolvimento da cultura de EaD entre a comunidade acadêmica e 

sociedade civil;  

✓ a articulação entre as diferentes dimensões de ensino para a promoção de cursos a 

distância;  

✓ a fomentação do desenvolvimento de propostas inovadoras e sustentáveis para o EaD;  

✓ desenvolvimento de parcerias com instituições educacionais para o EaD;  

✓ a contribuição para garantir a permanência de jovens e adultos à educação superior;  

✓ a implementação de práticas avaliativas integradas ao processo de avaliação 

institucional de modo a assegurar a qualidade de EaD;  

✓ a formação de discentes por meio de práticas pedagógicas e uso de tecnologias para 

qualificar o discente no processo de ensino-aprendizagem. 

 

2.4 ÁREAS DE ATUAÇÃO ACADÊMICA E PREVISÃO DE OFERTA DE CURSOS 

A FAEST, atua nas seguintes áreas: Humanas, Socieis e Jurídicas. Assim, dentro desta 

experiência já adquirida, busca autorização em EaD, para a oferta dos seguintes cursos: 

✓ Bacharelado em Ciências Contábeis, com previsão de abertura para 2022, com 500 

vagas anuais. 

✓ Bacharelado em Enfermagem, com previsão de abertura para 2022, com 500 vagas 

anuais. 
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✓ Bacharelado em Engenharia Civil, com previsão de abertura para 2022, com 500 vagas 

anuais. 

✓ Bacharelado em Farmácia, com previsão de abertura para 2022, com 500 vagas anuais. 

✓ Licenciatura em Pedagogia, com previsão de abertura para 2022, com 500 vagas 

anuais. 

Ambos os cursos estão na área de atuação e ampliação da FAEST. 

 

A seguir o cronograma de implantação dos cursos de graduação para o quinquênio 2020 – 

2024:  

NOME DO CURSO  CH VAGAS  TURNO  MODALIDADE  ANO  

Ciências Contábeis 3.300 500  NSA EAD 2020  

Enfermagem  4.400  500  NSA EAD 2022  

Engenharia Civil 4.000 500 NSA EAD 2022  

Farmácia 4.500 500 NSA EAD 2022  

Pedagogia 3.520 500 NSA EAD 2020  

Serviço Social 3.300 500 NSA EAD 2022 

Direito 4.120 40 Matutino Presencial 2022 

Direito 4.120 40 Noturno Presencial 2023 

Gestão Pública 2.100 500 NSA EAD 2023 

Gestão Ambiental 2.100 500 NSA EAD 2023 

Agronomia 4.400 500 NSA EAD 2023 

Fisioterapia 4.000 500 NSA EAD 2024 

Produção Sucroalcooleira 2.600 40 Matutino Presencial 2024 

Produção Sucroalcooleira 2.600 40 Noturno Presencial 2024 

   Fonte: Instituição  
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3. ORGANIZAÇÃO DIDÁTIDO-PEDAGÓGICA DE EAD DA FAEST 

 

Refletir sobre o Projeto Pedagógico da FAEST é pensá-lo no contexto da sociedade e nas 

relações com o país. Nos dias atuais de crise e busca de superação, é importante inovar, 

repensar, fazer rupturas, criar uma nova formulação dos vínculos entre educação e sociedade 

para orientar o trabalho teórico/prático e as decisões políticas institucionais. É necessário que 

a Instituição, permanentemente, busque desafios para a própria superação. 

Só será possível manter a perenidade institucional se a FAEST for capaz de criar, como tarefa 

coletiva, um projeto pedagógico transformador, capacitando-o para sua real missão que é 

atender ao país e aos seus cidadãos, melhorando a vida das pessoas por meio de uma 

educação superior responsável. 

A  FAEST está ciente de que uma Instituição de Ensino Superior (IES) deve ser um espaço 

permanente de inovação, na qual o ensino – incluindo  a atualização dos Projetos Pedagógicos 

de Curso (PPC), o perfil do profissional, as matrizes curriculares, as competências e 

habilidades, os conteúdos (conceituais, procedimentais e atitudinais), as disciplinas (unidades 

curriculares) e eixos temáticos, as metodologias de ensino, as atividades de aprendizagem, o 

processo de avaliação e a extensão encontrem espaços para discussões e, consequentemente, 

revisão de paradigmas, mudança de modelos mentais e de hábitos e culturas. 

Ao mesmo tempo em que as mudanças são necessárias, a resistência surge naturalmente no 

contexto. Pessoas, grupos, organizações, sobretudo instituições, precisam encontrar um 

equilíbrio entre a estabilidade e as transformações, aprendendo a reconhecê-las e aceitá-las, 

fazendo-as conviver adequadamente. 

A FAEST compreende que as tecnologias de informação e comunicação transformaram as 

nossas relações e a relação do aluno com o processo de ensino-aprendizagem.  

A IES desenvolve soluções de aprendizagem que criam novas articulações entre 

professores/tutores, alunos e conhecimento, como vídeos, áudios, multimídias etc. A 

Instituição tem buscado novas linguagens e novos meios para se comunicar com os alunos 
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que hoje são “navegadores”, circulam por uma ampla gama de informações, fazem uso de 

diversos meios de comunicação e interagem por meio das redes sociais. 

Oferecer educação a distância é, portanto, para a instituição, a continuidade de um conjunto 

de ações educacionais que a Instituição realiza para transformar o processo de ensino 

aprendizagem adaptando-o aos novos tempos.   

Os alunos hoje circulam livremente no mundo virtual por um repositório de conteúdos que 

eles mesmos ajudam a construir, como blogs, Twitter, Wikipédia etc. Essas possibilidades 

potencializam o acesso ao conhecimento. É esse contexto que inspira a proposta de educação 

a distância da faculdade. 

 

3.1 METODOLOGIA E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS INOVADORAS PARA O EAD 

Sabe-se que o modelo educacional precisa de importantes ajustes. A educação brasileira 

trabalha em um modelo Just in Case, sabendo que o modelo Just in Time funciona melhor. É 

muito provável que nossos alunos não se lembrem nem de 30% do conteúdo visto no 

semestre anterior, como apresentado na figura abaixo.  

 

 

Nesse contexto, por que ainda somos tão fascinados em cobrir todo o conteúdo de 

determinadas disciplinas em sala de aula, sabendo que boa parte deste conteúdo nunca será 
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utilizado pelos alunos e, se utilizado, estará ultrapassado ou terá que ser revisto? Não há carga 

horária que seja suficiente neste modelo altamente ineficiente. 

Já é possível constatar que cada aluno possui um ritmo individual de aprendizagem. Por 

exemplo, um aluno pode ter muita dificuldade em língua portuguesa e facilidade em 

matemática, enquanto seu colega pode ter muita dificuldade em matemática e facilidade em 

língua portuguesa, mas ambos têm plenas condições de atingir o nível máximo de 

complexidade desses dois conteúdos. A diferença é que o primeiro precisará de mais tempo 

para aprender língua portuguesa e o segundo demandará mais tempo para aprender 

matemática.  

No modelo presencial tradicional, onde o professor tem como principal objetivo a oferta de 

conteúdo e os alunos são agentes passivos, um mesmo ritmo de ensino é imposto para todos, 

desrespeitando as individualidades inerentes ao processo de aprendizagem. Nosso modelo 

educacional presencial fixa o tempo que cada aluno tem para aprender e flexibiliza a 

aprendizagem. Isso é visto em todas as IES do Brasil, em todos os cursos. Os cursos são 

divididos em semestres, que são divididos em disciplinas, cada uma com uma determinada 

carga horária. Se uma disciplina possui 80 horas, o aluno terá 80 horas-aula em sala de aula 

para aprender um determinado conteúdo.  Alguns aprenderão quase tudo, alguns quase nada, 

a maioria ficará próxima à media, mas aqueles que obtiverem um desempenho superior a 

60%, na maioria dos casos, é aprovado. Isso significa que um aluno que deixou de aprender 

40% do que está previsto em um conteúdo programático é aprovado.  

O tempo para a aprendizagem é extremamente rígido, mas o tanto que cada aluno aprende é 

muito flexível. A lógica está invertida! Deveríamos garantir a aprendizagem e flexibilizar o 

tempo que o aluno leva para atingi-la, já que tem um ritmo único. Em outras palavras, pode 

ser que estamos ensinando de uma forma que os alunos não aprendem. Acabam aprendendo 

algo, dada a enorme carga horaria à qual são submetidos nas suas graduações, mas, 

definitivamente, o modelo presencial tradicional não é o mais eficiente quando se trata de 

aprendizagem. 
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3.1.1 A proposta do Ensino Híbrido – a inovação disruptiva no ensino superior brasileiro 

Só será possível manter a perenidade institucional se a Faculdade for capaz de criar, como 

tarefa coletiva, um projeto pedagógico transformador, capacitando-o para sua real missão 

que é “Oferecer Educação Superior de excelência, com a utilização de tecnologias de 

informação e comunicação e metodologias inovadoras de aprendizagem, proporcionando a 

formação de profissionais, capazes de promoverem a transformação e o desenvolvimento da 

sociedade”. 

A FAEST compreende que as tecnologias de informação e comunicação transformaram as 

nossas relações e a relação do aluno com o processo de ensino-aprendizagem.  

Quando trabalhamos com objetos de ensino digitais, a oferta do conteúdo se dá em um 

ambiente virtual de aprendizagem (AVA). Isso permite que o aluno acesse o conteúdo, 

disponibilizado em vários formatos (vídeo-aulas, telas interativas, desafios de aprendizagem, 

textos, entre outros), em qualquer hora, em qualquer lugar. Essa flexibilidade faz com que um 

aluno que tenha maior dificuldade na assimilação de um determinado conceito dedique a ele 

mais horas de estudo, enquanto um aluno que tenha mais facilidade pode se dedicar menos. 

A oferta de conteúdo em um AVA permite que o aluno estabeleça seu próprio ritmo de 

aprendizagem. Ferramentas modernas permitem a interação síncrona ou assíncrona entre os 

colegas e entre alunos, professores e tutores.  

Com a evolução tecnológica e metodológica, é muito provável que em muito pouco tempo 

tenhamos um modelo único de educação, que não será exclusivamente a distância nem 

exclusivamente presencial. Teremos um modelo híbrido (ou blended learning), com 

momentos presenciais facilitados por tecnologias da informação e comunicação que 

funcionam muito bem na EaD.  

É provável que cursos de menos complexidade, como os cursos superiores de tecnologia 

(CSTs), pedagogia e gestão migrem nos próximos anos para um modelo de oferta híbrida ou a 

100% distância, reduzindo o percentual de matrículas nos cursos 100% presenciais. Já os 

cursos de maior complexidade, como Direito, Engenharias e Saúde, tendem a reduzir o 

percentual de matrículas no modelo presencial, migrando para o modelo híbrido, mas é pouco 

provável que migrem para o modelo 100% online. Isso fará com que tenhamos, nos próximos 
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anos, uma redistribuição dos percentuais de matrículas entre as modalidades de ensino hoje 

existentes. 

Neste formato híbrido, os momentos presenciais não devem ser utilizados para a oferta de 

conteúdo. Oferta de conteúdo deve acontecer em qualquer hora, em qualquer lugar, 

respeitando o ritmo de cada aluno. 

A FAEST desenvolverá soluções de aprendizagem para cria novas articulações entre 

professores, alunos e conhecimento, como vídeos, áudios, multimídias etc. A Instituição tem 

buscado novas linguagens e novas tecnologias para se comunicar com os alunos que hoje são 

“navegadores”, circulam por uma ampla gama de informações, fazem uso de diversos meios 

de comunicação e interagem por meio das redes sociais. 

Sendo assim, a oferta de educação a distância da instituição atinge os objetivos propostos 

para os cursos presenciais ultrapassando-os, por ampliar em escala a capacidade de 

atendimento no território nacional com a sua proposta pedagógica de excelência, ao fazer uso 

de fóruns de discussão e de outras ferramentas de comunicação hoje existentes e tão bem-

recebidas pelos alunos.   

Os princípios metodológicos da educação a distância da FAEST estão fundamentados na 

interação aluno/conhecimento científico mediada pelas tecnologias de informação e 

comunicação, bem como pelo processo de tutoria possibilitado por um ambiente virtual de 

aprendizagem. O propósito com a educação a distância é formar alunos autônomos e 

cidadãos.  

A Faculdade FAEST adotará práticas de estudos com metodologias e atividades de 

aprendizagem que provocará em seus alunos o desenvolvimento da autoaprendizagem, 

estimulando a autonomia intelectual e a articulação entre teoria e prática. 

 

3.1.2 Utilizando as metodologias ativas e a educação a distância para inverter a sala de aula 

A sala de aula invertida prevê que tudo que diga respeito à oferta de conteúdo aconteça 

online, enquanto os momentos presenciais são utilizados para a aplicação desse conteúdo, 
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através de metodologias ativas de aprendizagem. Neste modelo, a aula acontece em casa (ou 

seja, no AVA) e os momentos presenciais, em sala de aula, são utilizados para a resolução de 

exercícios e problemas (ou seja, a lição de casa é feita na escola e a aula acontece em casa). 

Daí o termo sala de aula invertida (ou flipped classroom).  

O modelo de ensino expositivo, que hoje prevalece, possui um componente 

predominantemente padronizado e instrucional. Este modelo deveria, aos poucos, se 

transformar em um modelo que permeasse os quatro quadrantes da figura abaixo: 

 

 

 

Já o ensino híbrido possui componentes instrucionais (conteúdo digital e aprendizagem 

adaptativa, por exemplo), componentes que favorecem a construção do conhecimento 

(metodologias ativas e simuladores, por exemplo), componentes mais padronizados e 

componentes mais personalizados, centrados no estudante. A composição de cada um destes 

componentes determinará a eficácia do modelo, considerando aprendizagem e satisfação dos 

alunos. 

Pesquisas recentes revelam que o modelo híbrido, com inversão da sala de aula, traz mais 

aprendizagem do que o presencial, maior satisfação do que o ensino online. Já temos 
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tecnologia de ponta, já temos metodologias altamente eficientes e já temos conteúdo digital 

de alta qualidade. Agora é fazer acontecer! 

 

3.1.3 Os encontros presenciais semanais e as atividades de tutoria 

Em função de sua missão a Faculdade FAEST concentrará esforços para contribuir na formação 

integral do indivíduo, despertando-lhe o senso crítico, o critério ético e a capacidade de julgar 

e agir corretamente, formando cidadãos conscientes, capacitados para a vida profissional e 

cívica, conforme as exigências da sociedade moderna.  

Para atender à metodologia proposta, a faculdade contará com Polos de Apoio Presenciais, 

organizados de forma a atender plenamente a legislação, com infraestrutura adequada, 

acessibilidade, recursos didáticos necessários e tecnologias de informação e comunicação - 

TICs modernas. 

As disciplinas são cursadas por módulos. Cada semestre é composto por dois módulos e cada 

módulo é composto por duas ou três disciplinas. Cada módulo possui a duração de 10 semanas 

letivas. 

Exemplo de calendário semestral: 

 

 

Horário Semana 01 Semana 02 Semana 03 Semana 04 Semana 05 Semana 06 Semana 07 Semana 08 Semana 09 Semana 10

19:00 - 20:00 Disciplina 01 Disciplina 01 Disciplina 01 Disciplina 01

Prova disciplina 

01 - Horário: 

18:00-19:30

Disciplina 01 Disciplina 01 Disciplina 01 Disciplina 01

Prova disciplina 

01 - Horário: 

18:00-19:30

20:10 - 21:10 Disciplina 02 Disciplina 02 Disciplina 02 Disciplina 02

Prova disciplina 

02 - Horário: 

19:40-21:10

Disciplina 02 Disciplina 02 Disciplina 02 Disciplina 02

Prova disciplina 

02 - Horário: 

19:40-21:10

21:20 - 22:20

Atividades 

discentes 

autonomas

Atividades 

discentes 

autonomas

Atividades 

discentes 

autonomas

Atividades 

discentes 

autonomas

Atividades 

discentes 

autonomas

Atividades 

discentes 

autonomas

Atividades 

discentes 

autonomas

Atividades 

discentes 

autonomas

Atividades 

discentes 

autonomas

Atividades 

discentes 

autonomas

Horário Semana 11 Semana 12 Semana 13 Semana 14 Semana 15 Semana 16 Semana 17 Semana 18 Semana 19 Semana 20

19:00 - 20:00 Disciplina 03 Disciplina 03 Disciplina 03 Disciplina 03

Prova disciplina 

03 -  Horário: 

18:00-19:30

Disciplina 03 Disciplina 03 Disciplina 03 Disciplina 03

Prova disciplina 

03 -  Horário: 

18:00-19:30

20:10 - 21:10 Disciplina 04 Disciplina 04 Disciplina 04 Disciplina 04

Prova disciplina 

04 - Horário: 

19:40-21:10

Disciplina 04 Disciplina 04 Disciplina 04 Disciplina 04

Prova disciplina 

04 - Horário: 

19:40-21:10

21:20 - 22:20 Disciplina 05 Disciplina 05 Disciplina 05 Disciplina 05

Prova disciplina 

05 - Horário: 

21:20-22:50

Disciplina 05 Disciplina 05 Disciplina 05 Disciplina 05

Prova disciplina 

05 - Horário: 

21:20-22:50

Primeiro semestre do ano
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Durante o semestre, o aluno se dirige ao Polo uma vez por semana para participar com sua 

turma das atividades que serão orientadas com o apoio do Tutor Presencial. A metodologia 

foi desenvolvida de forma que os encontros integrem as Unidades de Aprendizagem da 

disciplina estruturada no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 

 

Cada disciplina terá:  

✓ Material didático institucional: vídeos, infográficos, exercícios, conteúdo teórico, 

biblioteca virtual composta por livros e periódicos digitais; 

✓ Encontros semanais; 

✓ Tutoria presencial e a distância, com profissionais especializados nos conteúdos 

em estudo; 

✓ Provas presenciais obrigatórias; 

✓ Participação em atividades online, por meio do AVA. 

 

As atividades de tutoria da FAEST serão ofertadas em dois formatos: tutorias on line e tutorias 

presenciais. 

As disciplinas oferecidas pela FAEST são estruturadas em 02 (dois) ciclos avaliativos e neste 

período o Tutor on line fará a disponibilização do material da disciplina para os alunos, o 

esclarecimento das dúvidas de conteúdo, a abertura e a mediação dos Fóruns de discussão e 

chats, a correção das questões abertas das avaliações presenciais, de acordo com o gabarito 

elaborado pelo docente e suas instruções. Os temas dos Fóruns serão predefinidos pelo 

professor responsável pela disciplina.   

Agindo assim, os tutores irão dinamizar a interação entre os alunos, otimizar a experiência de 

aprendizagem planejada para as disciplinas, acessando o AVA diariamente, ou seja, não 

devendo permanecer mais de 24 horas sem acessar a sala de aula e contatar os alunos – 

exceção feita aos feriados nacionais e aos finais de semana.  
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Cabe à tutoria presencial atender aos estudantes, orientar sobre o uso das tecnologias 

disponíveis, procedimentos de secretaria acadêmica, setor financeiro, acesso ao material 

bibliográfico, distribuição de material didático e supervisão e aplicação das provas presenciais 

obrigatórias, exigindo de cada aluno em todas as etapas a identificação com documento de 

valor legal e foto atualizada.     

O tutor presencial será responsável por garantir a presencialidade necessária em atividades 

de socialização que possibilitem ao aluno sentir-se ligado aos outros alunos e à administração 

facilitando suas atividades de aprendizagem.  

Cada disciplina cursada terá um encontro presencial a cada semana. Neste caso o tutor 

presencial, da disciplina, irá: 

a) Participar da aplicação das avaliações presenciais seguindo escala feita pelo 

Coordenador de Polo Sede, em número proporcional à carga horária total de cada 

tutor; 

b) Emitir o relatório mensal de desenvolvimento de conteúdo da disciplina, a ser 

enviado para o coordenador da disciplina e a folha de frequência semanal dos alunos, 

a ser entregue ao coordenador de curso; 

c) Manter-se em comunicação permanente com o tutor online da disciplina, bem como 

com o coordenador, informando-o sobre o andamento da disciplina. 

d) Realizar os encontros semanais, utilizando metodologias ativas de aprendizagem. 

Cada disciplina possui um conjunto de materiais instrucionais que auxiliam no processo de 

construção do conhecimento e na interação entre os envolvidos. Esses materiais são 

planejados e escritos levando em consideração a bibliografia adequada às exigências de 

formação, aprofundamento e coerência teórica e indicada no Plano de Desenvolvimento da 

Disciplina.  

Cada disciplina foi dividida em X unidades de aprendizagem. Cada unidade de aprendizagem 

é composta por objetos de aprendizagem que viabilizam ao aluno um papel ativo no processo 

de construção do conhecimento. 
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A Unidade de Aprendizagem (UA) é composta por objetos de aprendizagem que permitem ao 

aluno desempenhar um papel ativo no processo de construção do conhecimento.  Os estudos 

sobre aprendizagem demonstram que a taxa de aprendizagem cresce com a realização de 

atividades pelos alunos. Assim, as unidades foram elaboradas tendo como ponto de partida 

uma atividade desafio que estimula o aluno ao estudo dos materiais didáticos que compõem 

a unidade: textos, vídeos e exercícios de fixação. 

Itens que compõem uma Unidade de Aprendizagem 

Apresentação 

Contém os Objetivos de Aprendizagem da unidade de aprendizagem, em termos de 

conteúdo, habilidades e competências. Esses objetivos de aprendizagem servem como 

norteadores para a elaboração dos demais itens que compõem a unidade. 

Os objetivos são precisos, passíveis de observação e mensuração. A elaboração de tais 

objetivos: 

a) delimita a tarefa, elimina a ambiguidade e facilita a interpretação; 

b) assegura a possibilidade de medição, de modo que a qualidade e a efetividade da 

experiência de aprendizado podem ser determinadas; 

c) permite que o professor e os alunos distingam as diferentes variedades ou classes 

de comportamentos, possibilitando, então, que eles decidam qual estratégia de 

aprendizado tem maiores chances de sucesso; e 

d) fornece um sumário completo e sucinto do curso, que pode servir como estrutura 

conceitual ou “organizadores avançados” para o aprendizado. 

Desafio de Aprendizagem 

Desafiar é contextualizar a aprendizagem por meio de atividades que abordem conflitos reais, 

criando-se significado para o conhecimento adquirido. O objetivo do desafio não é encontrar 

a resposta pronta no texto, mas sim provocar e instigar o aluno para que ele se sinta motivado 

a realizá-lo. Busca-se, nesta atividade, elaborar uma situação real e formular um problema a 

ser resolvido, isto é, proporcionar ao aluno uma análise para se resolver uma questão 

específica. 
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Este desafio exige do aluno a entrega de algum resultado: um artigo, um projeto, um relatório, 

etc. Ou seja, o aluno deverá produzir algo que comprove a realização da atividade e que 

permita a avaliação do seu desempenho. O resultado da atividade é entregue no ambiente 

virtual de aprendizagem. Os seguintes itens constam no desafio: 

a) descrição do desafio: descrição detalhada da atividade a ser realizada; 

b) orientação de resposta do aluno: explicação do que o aluno deve entregar como 

resultado do desafio; e 

c) padrão de resposta esperado: modelo padrão de resposta a ser entregue pelo aluno 

e que sirva de orientação para a correção da atividade. 

Infográfico 

É uma síntese gráfica, com o objetivo de orientar o aluno sobre os conteúdos disponibilizados 

no material. São elementos informativos que misturam textos e ilustrações para que possam 

transmitir visualmente uma informação.  

Conteúdo do livro 

Cada unidade de aprendizagem é composta por um trecho do livro selecionado. Esses trechos 

serão produzidos em flipbook e disponibilizados aos alunos por intermédio de um link que o 

direciona para o material. 

Dica do professor 

A dica do professor é um vídeo de curta duração sobre o tema principal da unidade de 

aprendizagem.  

A dica do professor tem por objetivo apresentar o conteúdo em um formato dinâmico, 

complementando os demais objetos de aprendizagem.  

Exercícios 

São questões objetivas que abordam os pontos principais do conteúdo. São exercícios que 

reforçam e revisam, de forma objetiva, os conteúdos e as teorias trabalhadas na unidade de 

aprendizagem. São disponibilizadas cinco questões em cada unidade de aprendizagem. Cada 
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exercício é apresentado e, após a resolução pelo aluno, a resposta correta é assinalada. Todas 

as opções de respostas possuem feedback, inclusive os distratores.  

Na Prática 

É a aplicação e contextualização do conteúdo. Um meio de demonstrar a teoria na prática. A 

aplicabilidade prática de cada conceito desenvolvido na unidade de aprendizagem é 

exemplificada. Ao contextualizar a teoria, a metodologia favorece o desenvolvimento das 

competências profissionais pelo conhecimento das situações reais da vida profissional. 

Saiba Mais 

Permite a leitura complementar e mais profunda dos diversos assuntos abordados na unidade 

de aprendizagem. São artigos científicos, livros, textos, vídeos e outros materiais que 

estimulam a continuidade da leitura e o interesse de aprofundamento dos conteúdos. 

Com base nos princípios metodológicos expostos, os professores-tutores devem articular os 

conteúdos com as questões vivenciadas pelos alunos em sua vida profissional e social, 

relacionando os temas trabalhados com as outras disciplinas, permitindo ao aluno 

compreender a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade, priorizando a utilização de 

técnicas que privilegiem a solução de problemas, integrando teoria e prática.  

 

3.2 METODOLOGIA DOS ENCONTROS PRESENCIAIS 

 O processo de ensino-aprendizagem desenvolvido na Faculdade FAEST é baseado em uma 

aprendizagem integradora e ativa. Integradora por ser ofertada em uma visão multidisciplinar 

e ativa por se utilizar de metodologias que favorecem a participação constante, autônoma, 

pesquisadora do estudante.  

Destaca-se a Metodologia Ativa, na qual o aluno efetiva sua aprendizagem por meio da 

construção contínua do seu conhecimento. A passagem de um estado de desenvolvimento 

para o seguinte é, desta forma, sempre caracterizada por formações de novas estruturas que 

não existiam anteriormente no indivíduo. Assim, o conhecimento humano se apresenta 

essencialmente ativo, uma vez que nos grupos os discentes assumem a responsabilidade dos 

trabalhos propostos em sala de aula. O aprendiz já se adequa a um novo padrão de relação 
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corporativista, de atual conformidade com o contexto social e de mercado profissional. Desta 

forma, viabiliza, também, a participação e aprendizagem de estudantes com deficiência, 

mobilidade reduzida e/ou necessidades educacionais. 

As Metodologias Ativas permitem utilização de diferentes métodos de problematização. Em 

síntese, elas caminham pelas etapas distintas encadeadas por problemas detectados na 

realidade, com o propósito de preparar o acadêmico no sentido da conscientização de seu 

papel no mundo. A escolha do problema é pautada na autenticidade, propósitos definidos, 

interesse geral, desde que proporcione fácil navegação pela rede de saberes, com a 

consciência de que cada nó representa um dos conteúdos disciplinares, valorizando a 

existência da multidisciplinaridade e do trabalho em equipe. 

Desta Forma, os cursos em EaD da FAEST preveem o uso de metodologias ativas em todos os 

cenários e atividades que permitem tornar o acadêmico um ser ativo no seu processo de 

aprendizagem. Essas metodologias são embasadas em diversos autores como Paulo Freire 

(2006), que percebe o aprendizado com foco no respeito à autonomia e à dignidade de cada 

sujeito, Coll (2000) e Roger (1986) que defendem a aprendizagem significativa, Demo (2004) 

que vê o discente como um pesquisador; o professor como educador que precisa além de 

cuidar da aprendizagem do aluno cuidar da formação crítica e criativa de um cidadão e a 

própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN – que visa o estímulo ao 

conhecimento dos problemas do mundo atual (nacional e regional) e a prestação de serviço 

especializado. 

As Metodologias Ativas permitem a utilização de diferentes métodos de problematização. Em 

síntese, elas caminham pelas etapas distintas encadeadas por problemas detectados na 

realidade, com o propósito de preparar o aluno no sentido da conscientização de seu papel 

no mundo.  

Cabe salientar que o professor/tutor não se omite no processo, afinal, ele será o catalisador 

dos saberes abordados e a ele cabe finalizar as ideias, corrigi-las e ampliá-las de forma segura 

e precisa, desenvolvendo em seus discípulos o desejo vigoroso de mais saber, de domínio e 

aplicação com excelência, com a certeza da utilização dos saberes adquiridos em suas vidas 

profissionais.  
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Para que a Instituição assegure a qualidade desse processo, são oferecidas capacitações 

constantes para os docentes/tutores em várias vertentes que abarquem o ensino- 

aprendizagem, tendo como foco as habilidades e competências. 

A estrutura curricular foi pensada para cumprir a concepção proposta para o curso, pois 

desenvolve gradualmente os conteúdos de formação, favorecendo a construção de 

habilidades e competências e promovendo a inter-relação com a comunidade em função das 

atividades complementares e extensão acadêmica. 

Assim sendo, a metodologia desenvolvida no curso visa à formação geral dos alunos em todas 

as áreas que permeiam. 

A dinâmica contemplada é a de elaboração conceitual (indivíduo – grupo – classe – sociedade), 

o que possibilita o momento de reflexão individual, a elaboração interativa em grupos e a 

reflexão em classe. 

Em função do perfil do egresso e do seu papel dentro do contexto social, a metodologia 

desenvolvida consiste em enfoques teóricos e metodológicos baseados na organização 

curricular. 

Além disso, os egressos formados pela instituição terão excelente concepção acadêmica 

garantida pelos componentes curriculares, projeto pedagógico, comprometimento dos 

docentes e metodologia focada na constante atualização do aluno, através da prática de 

avaliação diagnóstica e processual, tendo em vista o levantamento de dados relevantes da 

realidade como possibilidade de melhorar qualitativamente o processo de ensino-

aprendizagem. 

 

3.3 PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM   

A avaliação, como parte integrante do processo ensino-aprendizagem, terá caráter formativo, 

devendo ser concebida como diagnóstica, contínua, inclusiva e processual; deverá, ainda, 

priorizar os aspectos qualitativos sobre os quantitativos, considerando a verificação de 

conhecimentos, habilidades e atitudes e a realização do feedback em cada avaliação. A 

avaliação será desenvolvida por meio de métodos e instrumentos diversificados, tais como: 
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participação em fóruns no AVA, realização de exercícios e outros meios em que possam ser 

observadas as atitudes e os conhecimentos construídos/adquiridos pelo aluno. 

Os Tutores online e presenciais devem atuar como mediadores na preparação dos alunos para 

o pensar. Os docentes devem estimular as capacidades investigadoras dos discentes, o que se 

traduz em atividades de avaliação que valorizem o processo de raciocínio, do pensamento, da 

análise, em oposição à memorização pura e simples. Para isso, serão adotadas metodologias 

de ensino que permitam aos alunos produzir e criar, superando ao máximo a pura reprodução, 

já que se objetiva a formação de um indivíduo que tenha capacidade de intervir na sociedade 

de forma criativa, reflexiva e transformadora. 

Serão distribuídos na avaliação 100 (cem) pontos por semestre, sendo 70% de peso para as 

provas presenciais e 30% para as avaliações online, a saber:  

a) 30% da nota, obrigatoriamente atribuídos à prova individual e presencial, na metade 

da carga horária da disciplina; 

b) 40% da nota, obrigatoriamente atribuídos à prova individual e presencial, ao final da 

carga horária da disciplina;  

c) 30% da nota, ao longo da disciplina: 15% da nota atribuída à participação em fórum 

virtual pelo AVA e 15% da nota na realização de atividades também via AVA. 

Estará aprovado no curso, o aluno que obtiver como resultado final 75% (setenta e cinco por 

cento) ou mais de frequência e 60% (sessenta por cento) ou mais dos pontos distribuídos em 

cada componente. O Estágio Supervisionado, as Atividades Complementares, os projetos 

Interdisciplinares de Extensão possuem regulamentos específicos onde se explicitam as 

formas de orientação, acompanhamento das atividades e Avaliação de Desempenho. 

A avaliação do aluno deve extrapolar a dos conteúdos, sejam conceituais ou procedimentais.  

Os alunos que faltarem às provas poderão, ao final do semestre, requerer a segunda chamada, 

devendo quitar a taxa correspondente. Será cobrada a matéria toda na prova; valendo os 

mesmos pontos que perderam. Não terá segunda chamada para trabalhos, apenas para 

provas.  
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Os resultados serão postados no portal. Será exigido o mínimo de 60 (sessenta) pontos para 

aprovação em cada componente curricular.  

O aluno que não alcançar o mínimo de 60 (sessenta) pontos exigidos para aprovação, poderá 

submeter-se a uma avaliação suplementar, no formato de prova individual, que valerá 100 

pontos e abrangerá todo o conteúdo curricular da disciplina.  

Para submeter-se à avaliação suplementar e à segunda chamada das provas o aluno deverá 

requerê-la(s) na Secretaria da FAEST e pagar a taxa correspondente. 

A avaliação suplementar será marcada pela Secretaria que divulgará o calendário da mesma. 

Seguindo o Regimento da Instituição, para aprovação o aluno deverá ter presença obrigatória 

nas aplicações das avaliações das disciplinas. E se não obtiver 60% (sessenta por cento) por 

cento de aproveitamento deverá cursar novamente a disciplina, de forma integral, em regime 

de dependência.  

Ainda, segundo o Regimento Geral, Seção II,  

Art. 81-C Os critérios de promoção, envolvendo, simultaneamente, a frequência e o aproveitamento 
escolar, são os seguintes: 

a) se a frequência do aluno for inferior a 75% (setenta e cinco por cento), ele estará reprovado e 
ficará sujeito ao regime de dependência na disciplina; caso contrário, 

b) Para cada disciplina será calculada a Média da Disciplina (MD) por meio da expressão: 
MD=(9 x AP+1 x AVA)/10. Se MD for igual ou superior a 6,0 (seis), o aluno estará aprovado na 
disciplina. Neste caso, a Média Final é igual à (MF = MD), sem necessidade de realizar o Exame; 

c) Se MD for inferior a 6,0 (seis), o aluno deverá submeter-se ao Exame da disciplina, ao qual será 
atribuída a nota EX. A Média Final (MF) da disciplina para o aluno que realiza o Exame é a 
média aritmética: MF=(MD+EX)/2 

c1) Se MF for igual ou superior a 5,0 (cinco), o aluno estará aprovado na disciplina; 

c2) Se MF inferior a 5,0 (cinco), o aluno estará reprovado e ficará sujeito ao regime de 
dependência na disciplina. 

I. O Exame de cada disciplina será composto de modo similar à Avaliação Presencial, 
excetuando-se o Trabalho de Conclusão de Curso, TCC, Estágios Supervisionados e as 
disciplinas práticas. 

II. A Avaliação Substitutiva de cada disciplina será composta de modo similar à Avaliação 
Presencial. 
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3.4 TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – TICS NO PROCESSO ENSINO 

APRENDIZAGEM 

Com o objetivo de atender ao modelo pedagógico de Educação a Distância da FAEST,  é 

utilizada uma plataforma de acesso e funcionamento integral via web,  a qual garante ao aluno 

flexibilidade de acesso considerando-se a esfera temporal (qualquer dia e hora) e a esfera 

espacial/geográfica (de qualquer local), além de flexibilidade na organização dos estudos.  

Trata-se da plataforma Blackborad, um Ambiente Virtual de aprendizagem - AVA que, 

originalmente, contém ferramentas de ensino, colaboração, avaliação e gestão. Foi preparada 

para integrar-se aos diversos sistemas de gestão da IES responsáveis pelos processos alunos, 

inclusive pelo registro definitivo de notas. Reserva-se à plataforma de Educação a Distância a 

atribuição de operacionalizar os cursos e transferir os resultados (notas). 

Na plataforma Blackboard são disponibilizadas as seguintes ferramentas: 

a) Plano de Desenvolvimento da Disciplina (PDD) em que o aluno tem a oportunidade de 

acompanhar o andamento das atividades; 

b) Aulas: nos encontros presenciais permite ao professor preparar antecipadamente o 

material de suas aulas e colocá-las à disposição dos alunos; 

c) Aulas disciplinas online: permite ao professor organizar e postar todo o material de sua 

disciplina, aulas, vídeos, atividades, slides, jogos e outros. 

d) Página da turma: onde centraliza todas as aulas e atividades para a disciplina que o 

aluno está cursando. Permite, assim, ter acesso a todo o material didático e 

pedagógico; 

e) Fóruns: permite que o tutor poste questões para discussões. Ferramenta para o 

registro de discussões assíncronas; 

f) Pergunte ao tutor: espaço destinado para que os alunos postem suas perguntas e o 

tutor possa respondê-las; 

g) Avaliação/exercícios: criação de avaliações e exercícios que podem ser associados às 

aulas, permitindo ao aluno avaliar seus conhecimentos; 

http://www.faest.edu.br/


 

40 
Rua Deputado Hitler Sansão, 1038 W – Bairro Jardim do Lago – Tangará da Serra – MT 

Tel: (65) 3326-4650 – www.faest.edu.br 

h) Relatórios de acesso: permite acompanhar a vida do aluno, facilitando o trabalho da 

orientação pedagógica, que chama e orienta o aluno quando ele não está acessando 

os conteúdos da plataforma; 

i) Quadro de avisos: mural eletrônico que permite a interação entre o setor de EAD e os 

acadêmicos; 

j) Blackboard collaborate: espaço para encontros síncronos, sala de chat e sala virtual 

multimídia. 

Além das ferramentas mencionadas acima, faz parte do sistema de gestão educacional da 

Instituição, Sponte Educacional. O software Sponte Educacional, permite relacionamento 

acadêmico do aluno com a instituição e professor via web, como renovação de matrícula, 

lançamento e consultas a notas e faltas, upload e download de materiais e apostilas dos 

professores, consulta financeira, segunda via de boleto, consulta ao acervo bibliográfico, 

empréstimo, devolução, reserva, dentre outras ferramentas.  

Manutenção da Plataforma 

A plataforma é mantida em sua estrutura original e hospedada em Data Center externo, para 

manter toda infraestrutura necessária: backup, suporte técnico 24x7, acessibilidade adequada 

e alta disponibilidade. À equipe de informática do setor de EaD compete o monitoramento, 

soluções de eventuais problemas e integração dos processos e dados junto aos sistemas 

alunos. 

Acesso e segurança 

A plataforma permite acesso identificado por meio de login e senha pessoal. Os níveis de 

acesso e operação dentro do ambiente são determinados pelo setor de TI e Coordenação 

Acadêmica. 

Recursos do ambiente 

São definidos e organizados nas seguintes categorias: Textos e Ferramentas de Orientação, 

Conteúdos, Atividades Avaliativas e Interação.  
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Atividades desenvolvidas no ambiente virtual de aprendizagem 

Atividades individuais a distância 

A Educação a Distância impõe ao aluno o hábito de investimento em estudos e registros 

individuais, ainda que apoiado por ferramentas coletivas. Podemos citar como exemplos das 

rotinas individuais: 

✓ Desenvolvimento de estudos sistemáticos dos conteúdos e preparação através de 

pesquisas para os trabalhos. 

✓ Momentos de estudos e resolução de atividades dissertativas e de múltipla escolha. 

Os alunos, com seus ritmos e temporalidades próprias, criam autonomia para 

execução das atividades desde que preservem o conteúdo e os prazos estabelecidos 

para o bom andamento do curso.  

✓ Materiais midiáticos, suportes tecnológicos e informatizados fazem parte de conjunto 

de subsídios para auxiliar nesse processo de autonomia e automotivação para 

aprendizagem. 

Atividades coletivas a distância 

Podemos compreender como atividade coletiva a distância a participação e colaboração nas 

atividades propostas dentro do ambiente virtual. Responder, argumentar, contra-argumentar, 

pesquisar e intervir nos processos de troca coletiva são comportamentos orientados aos 

alunos em busca do seu crescente envolvimento nas discussões e atividades. Exemplo disso 

são as “AIVs” e tantas outras que serão propostas conforme o plano de ensino de cada 

disciplina. 

Ferramentas 

Para atingir os objetivos propostos a FAEST disponibiliza os seguintes instrumentos Mídias 

Web: 

✓ Material didático online; 

✓ Fóruns;  

✓ Exercícios de fixação; 
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✓ Vídeos-aulas; 

✓ Biblioteca virtual; 

✓ Sala de aula virtual; 

✓ Mural; 

✓ E-mail interno; 

✓ Cronograma da disciplina. 

 

3.5 MECANISMOS DE INTERAÇÃO ENTRE DOCENTES, TUTORES E ESTUDANTES 

O software da BlackBoard, utilizado por 72% das maiores universidades do mundo. A 

BlackBoard oferece várias plataformas que facilitam o processo de comunicação e 

informação. A BlackBoard Learn é um ambiente virtual de aprendizagem, onde os professores 

envolvem os alunos de formas novas e estimulantes, proporcionando um relacionamento 

mais eficaz, mantendo os alunos informados, envolvidos e colaborando uns com os outros. O 

Blackboard Collaborate cria salas de aula, escritórios e salas de reunião virtuais que abrem 

mais possibilidades a mais alunos, oferecendo novas abordagens de aprendizado em grupo 

com o conceito de web conferência.  

O AVA é o locus de convergência de estratégias e meios de aprendizagem, sendo projetado 

com interface amigável, intuitiva e de fácil navegação para favorecer a aprendizagem. No AVA 

os materiais didáticos se articulam numa arquitetura pedagógica previamente planejada. O 

desenvolvimento das disciplinas conta com atividades para serem realizadas pelo aluno, em 

cada disciplina, utilizando a ferramenta Fórum no AVA e também a entrega de trabalho ou 

exercícios.  

Para efetivar a interlocução entre a comunidade acadêmica virtual serão utilizados os 

seguintes recursos: 

✓ Ambiente Virtual de Aprendizagem, com recursos de fórum, chat, caixa de mensagens, 

agenda, objetos de aprendizagem, planos de ensino, planos de aula, vídeo aulas, 
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recursos de acompanhamento e controle de cada estudante, relatórios de frequência e 

participação discente e docente, relatório de notas, entre outros; 

✓ Encontros presenciais nos Polos; 

✓ Telefone; 

✓ E-mail. 

Através desses recursos, o aluno terá acesso ao conteúdo das disciplinas e aos tutores, que 

mediarão o processo de aprendizagem. 

 

3.6 PROCESSO DE CONTROLE E PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO (LOGÍSTICA) 

Cada disciplina possuirá um conjunto de materiais instrucionais que auxiliam no processo de 

construção do conhecimento e na interação entre os envolvidos. Esses materiais são 

planejados e escritos levando em consideração a bibliografia adequada às exigências de 

formação, aprofundamento e coerência teórica e indicada no Plano de Desenvolvimento da 

Disciplina (PDD). Segue descrição da produção, impressão e distribuição do material didático: 

a) Produção do material didático: a produção e elaboração dos materiais instrucionais são 

feitas por uma equipe de profissionais qualificada. Para isso, a FAEST celebrou com a Sagah 

Educação S.A., Contrato de Licenciamento de Conteúdo, para produção deste material 

didático de acordo com os objetivos e perfil dos cursos de Administração e Gestão de Recursos 

Humanos. 

O material é analisado e revisado pela área responsável pela gestão da EAD da FAEST. 

São materiais instrucionais: 

a) Material contratado do fornecedor SAGAH (detalhamento no texto que trata do 

“desenvolvimento de materiais didáticos para EaD”); 

b) Manual do Acadêmico: é o documento que o aluno receberá assim que ingressar na 

FAEST. Nele constarão todas as informações necessárias para que ele se familiarize 

com a modalidade a distância e com as políticas institucionais; 
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c) Unidades de Aprendizagem: correspondem a “caminhos” virtuais de aprendizagem, 

capazes de promover o desenvolvimento de competências no que concerne ao 

conhecimento, à habilidade, à atitude, à interação e à autonomia. Disponíveis no AVA, 

apresentam os materiais instrucionais de maneira virtual e interativa;  

d) Impressão do Material Didático: A plataforma possibilita a impressão de todo o 

material disponibilizado virtualmente, com configuração adequada, caso seja da 

necessidade particular do discente. 

 

 

 

O início da produção ocorre quando o NDE confecciona a ementa ou procede sua atualização. 

Na sequencia o próprio NDE verifica fornecedores disponíveis, seleciona o material, verifica 

qualidade do material e atendimento da ementa, ou solicita confecção/correção, se aprovado 

solicita os links para disponibilização. Na sequencia o setor de TI disponibiliza os links para o 

docente, o qual irá verificar a qualidade e adequação, se aprovado o material será 

disponibilizado para os alunos. Caso o material seja não aprovado o mesmo será devolvido 

para o fornecedor, solicitando alterações. 

 

 

http://www.faest.edu.br/


 

45 
Rua Deputado Hitler Sansão, 1038 W – Bairro Jardim do Lago – Tangará da Serra – MT 

Tel: (65) 3326-4650 – www.faest.edu.br 

4. GESTÃO DA IES PARA A EAD 

 

A administração geral da Faculdade é assegurada por órgãos deliberativos e executivos. A 

estrutura organizacional é composta pelos seguintes órgãos que possuem competência 

decisória relativa à sua natureza e finalidades: 

a) Órgãos deliberativos: Conselho Superior; Conselho de Ensino e Extensão; Colegiado de 

Curso e Núcleo Docente Estruturante; 

b) Órgãos executivos da Faculdade: Direção Geral; Direção Administrativa e Financeira; 

Direção Acadêmica para Graduação Presencial e a Distância, Coordenações de Cursos e do 

NEAD. 

Na realização de seus trabalhos, a Administração conta com coordenadorias, núcleos, 

assessorias e setores de apoio acadêmicos e administrativos. 

A gestão do EAD está diretamente ligada à Direção Acadêmica, possuindo a seguinte 

estrutura: Coordenação de Educação a Distância; Coordenação de Curso; Núcleo de Apoio de 

Ensino à Distância.  

Conforme Regimento da IES segue: 

a) Diretoria Acadêmica: órgão executivo para assuntos de natureza acadêmica são exercidas 

pelo Diretor Acadêmico, designado pelo Diretor-Geral. 

A Diretoria Acadêmica supervisiona as atividades relacionadas ao processo de ensino-

aprendizagem, as iniciações científicas, a pós-graduação e extensão, aos estágios e convênios, 

à publicação e divulgação acadêmica, ao núcleo de apoio psicopedagógico e a outras que 

vierem a ser criados nos seus respectivos âmbitos acadêmicos. 

A Direção Acadêmica, em seus impedimentos e em suas ausências legais, é substituída por um 

dos Coordenadores de Curso, designado pelo Diretor-Geral. 
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Compete à Direção Acadêmica: 

I - Auxiliar a Direção Geral no exercício das atividades acadêmicas da Faculdade; 

II - Promover o inter-relacionamento entre as coordenações de cursos; 

III - Coordenar as ações de planejamento, execução e avaliação das atividades 

relacionadas ao ensino, iniciação científica e extensão, objetivando a sua integração; 

IV - Estimular a participação da comunidade acadêmica em eventos culturais, científicos 

e desportivos; 

V - Supervisionar as atividades relacionadas aos processos de ensino-aprendizagem, de 

iniciação científica e de extensão; 

VI - Substituir a Direção Geral em suas faltas e impedimentos eventuais; observada, 

sempre, a regra estabelecida no § 1° do artigo 15 deste Regimento. 

VII - Cumprir e fazer cumprir o presente Regimento e demais normas complementares 

oriundas dos órgãos colegiados ou da Direção Geral. 

Parágrafo único: Em suas faltas e impedimentos eventuais a Direção Acadêmica é substituída 

por um dos Coordenadores de curso, designado previamente pela Direção Geral. 

Integram a Direção Acadêmica: Coordenadoria de Ensino à Distância; Coordenações de cursos 

(graduação presencial e a distância); Setor de Pós- Graduação e Extensão; Setor de Publicação 

e Divulgação Acadêmica; Setor de Provas, Revisão Linguística e Semântica; Setor de Estágios 

e Convênios; Núcleo de Apoio Psicopedagógico; Núcleo de Apoio ao Ensino a Distância 

(NAED); Instituto Superior de Educação; Comitê de Ética em Pesquisa, Planejamento, 

Articulação, Avaliação Institucional. 

b) Coordenação de Ensino à Distância: é o órgão responsável pelas atividades de educação a 

distância e subordinada à Direção Acadêmica, e responderá pelo planejamento de ações 

comuns da Faculdade na área, com envolvimento de alunos, professores e coordenadores. 

São atribuições da Coordenação de Educação a Distância: 

I. Cumprir o regulamento bem como as Diretrizes Nacionais da Educação à Distância – 
EAD; 
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II. Contactar responsáveis no Ministério da Educação sobre informações referentes a 
editais/cursos de EAD;  

III. Representar a Faculdade, quando solicitada, em congressos, palestras, reuniões, entre 
outros eventos referentes à EAD;  

IV. Coordenar cursos em EAD, sobre materiais impressos e on-line e sobre Ambientes 
Virtuais de Avaliação – AVA's;  

V. Assessorar docentes na elaboração de projetos em EAD;  

VI. Supervisionar os projetos de EAD;  

VII. Coordenar e supervisionar as atividades de comunicação para as diferentes ofertas de 
EAD, obedecendo à legislação em vigor. 

Integram a Coordenadoria do EaD: Coordenadoria de Cursos de Ensino à Distância e Núcleo 

de Apoio ao Ensino à Distância. 

c) Coordenação de Curso de Graduação e Ensino à Distância: a Coordenação de Curso, órgão 

de assessoramento e execução de políticas e objetivos educacionais da Faculdade, 

diretamente vinculada à Direção Acadêmica, é exercida por Coordenadores de Cursos, 

designados pelo Diretor-Geral. 

O Coordenador do Curso deverá ter qualificação profissional na área do curso que coordena 

e pertencer ao quadro docente da Instituição. Em seus impedimentos e em suas ausências 

legais, é substituído por um professor, designado pelo Diretor-Geral. 

I. Trabalhar em estreita colaboração com equipe de EaD – a coordenação pedagógica 
e a coordenação de operações, provendo para que haja sempre boa integração entre 
os serviços e preservando a qualidade do ensino proporcionado aos alunos; 

II. Elaborar as informações relativas ao curso, para publicação na web, no material 
impresso, ou em qualquer outra mídia, sempre que necessário; 

III. Coordenar o processo de dispensa de disciplinas, quando requerida pelos alunos; 

IV. Supervisionar os serviços administrativos relativos ao curso; 

V. Organizar o processo de seleção de professores conteudistas e tutores do Curso; 

VI. Participar, juntamente com um representante da Equipe de EaD, das bancas de 
seleção interna e externa para escolha dos docentes do Curso;  

VII. Organizar e acompanhar a capacitação, em EaD e no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem, dos professores que atuarão nas disciplinas; 
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VIII. Elaborar, juntamente com a coordenação pedagógica de EaD e com os professores 
conteudistas das disciplinas, o cronograma do curso, em todas as suas etapas;  

IX. Providenciar, com o apoio da Coordenação Pedagógica em EaD, junto aos professores 
conteudistas, a organização e/ou elaboração do material didático, a fim de que os 
prazos estabelecidos sejam respeitados;  

X. Supervisionar o cumprimento do cronograma do curso, em todas as suas etapas; 

XI. Acompanhar, juntamente com a equipe pedagógica do EaD, o trabalho dos 
professores conteudistas e dos tutores, dando-lhes a orientação necessária; 

XII. Avaliar as interações dos alunos com os diferentes setores (atendimento tecnológico, 
secretaria, professor, tutor e coordenações), por meio do acompanhamento das 
interações efetuadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem;  

XIII. Supervisionar o processo de elaboração, diagramação, reprodução e distribuição das 
provas presenciais, provendo para que os prazos estabelecidos no cronograma sejam 
obedecidos; 

XIV. Estar presente em um dos polos, ou designar representante qualificado, para 
acompanhar, nas datas agendadas, a aplicação das provas presenciais;  

XV. Discutir, com a equipe pedagógica de EaD, com NDE e com o colegiado dos cursos, e 
os professores conteudistas e os tutores, as alterações pedagógicas que se fizerem 
necessárias no decorrer do curso; 

XVI. Avaliar e validar as atividades complementares e as equivalências de disciplinas. 

 

d) Núcleo de Educação à Distância (NEAD): é um órgão de assessoramento e execução de 

políticas e objetivos educacionais do Ensino à Distância, diretamente vinculada à Coordenação 

do EaD. 

Compete ao NEAD: promover a gestão acadêmico-operacional da modalidade de educação a 

distância em parceria com as demais unidades e setores da instituição. 

Integram o Núcleo as seguintes equipes: Designer instrucional; Web designer; cinegrafia e 

edição; tecnologia da informação e de jogos digitais. 
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4.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO NÚCLEO DE EaD 

Para atender as demandas da EaD, a FAEST criou um setor específico para este fim, 

denominado: Núcleo de Educação a Distância - NEAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A gestão dos Cursos EaD, tanto da área administrativa quanto pedagógica, será realizada nas 

dependências da FAEST, situada na Rua Deputado Hitler Sansão, 1038 W – Bairro Jardim do 

Lago – cidade de Tangará da Serra – MT. 

No que tange aos Polos, em conformidade com o artigo 12 da Portaria Nº 11, de 20 de junho 

de 2017, a IES criará polos por ato próprio, após credenciada, observado o Conceito 

Institucional obtido. 

 

4.2 REPRESENTAÇÃO DOCENTE, DE TUTORES E DISCENTE 

A representação dos docentes, tutores e discentes está plenamente institucionalizada, 

permitindo a representação destas áreas, conforme Regimento da IES, por meio dos órgãos 

colegiados.  

Direção Geral  

Direção  
Acadêmica 

Coordenação 
EaD 

Coordenação 
de Cursos 

Docentes 
Tutores 

Presenciais 

Tutores 
Online 

Coordenador 
de Logística 

Suporte 
Técnico 
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Segue a representatividade dos docentes, tutores e discentes, conforme composição descrita 

no Regimento da IES:  

Conselho Superior (CONSUP): órgão colegiado máximo de natureza consultiva, deliberativa, 

normativa e recursal da Faculdade, conforme Art. 8º do Regimento Geral é constituído: 

I. Pela Direção Geral, seu Presidente; 

II. Pela Direção Administrativa e Financeira; 

III. Pela Direção Acadêmica; 

IV. Pela Presidência da CPA; 

V. Pelos Coordenadores de Curso; 

VI. Por um representante do corpo docente, eleitos por seus pares; 

VII. Por um representante do corpo de tutores, eleitos por seus pares; 

VIII. Por um representante do corpo discente, eleito por seus pares; 

IX. Por um representante do pessoal técnico-administrativo, eleito por seus pares; 

X. Por um representante da entidade Mantenedora, por ela indicado;  

XI. por um representante da sociedade civil organizada indicado pela Mantenedora. 

§1º O representante do corpo docente, de tutores e técnico administrativo da Faculdade terá mandato 

de 4 (quatro) anos, permitida recondução. 

§2º O representante do corpo discente, será indicado por seus pares pelo Diretório Acadêmico e 

Coordenação de Curso, e terá mandato de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzido e deverá estar 

regularmente matriculado nas disciplinas do seu período letivo e não ter dependência em nenhuma 

delas. 

§3º O representante da entidade Mantenedora e da Sociedade Civil terá mandato de 4 (quatro) anos, 

permitida a recondução. 

§4º Compete a Direção Geral designar os integrantes do Conselho Superior. 

§5º Nos impedimentos e afastamentos eventuais da Direção Geral, o Conselho Superior será presidido 

pela Direção Administrativa e Financeira. 
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Na criação de novas diretorias no âmbito da administração da Faculdade os respectivos 

diretores poderão fazer parte no CONSUP; 

Conforme o Art. 9º do Regimento Geral, “O Conselho Superior reúne-se, ordinariamente, no 

início e no fim de cada ano letivo e, extraordinariamente, quando convocado pela Direção 

Geral, ou a requerimento de dois terços de seus membros”. 

Colegiado de Curso: órgão deliberativo e consultivo, de natureza acadêmica, no âmbito do 

curso de graduação, é constituído dos seguintes membros: 

a) Diretor Acadêmico; 

b) Coordenador de Curso; 

c) Professores e Tutores que ministram disciplinas no Curso; e 

d) Um (1) representante do corpo discente, escolhido pelos órgãos de representação 

estudantil e deve estar regularmente matriculado, sem dependência, com frequência e 

desempenho acima de 80% nas disciplinas cursadas. 

O Colegiado de Curso tem como dirigente a Direção Acadêmica e em seu impedimento e ou 

ausência o Coordenador de Curso e reúne-se ordinariamente uma vez por semestre e, 

extraordinariamente, quando convocado pela Direção Acadêmica ou pelo Coordenador de 

Curso ou a requerimento de 2/3 (dois terços) dos membros que o constituem. 

Núcleo Docente Estruturante (NDE): órgão deliberativo e consultivo, de natureza acadêmica, 

no âmbito do curso de graduação. 

O NDE dos cursos da FAEST será concebido em conformidade com o parecer CONAES nº 04 

de junho de 2010, com o objetivo de acompanhar, analisar e atuar em todo processo de 

concepção, consolidação e atualização do Projeto Pedagógico do Curso (PPC). A composição 

inicial do NDE dos Cursos da FAEST será constituída de 04 (quatro) docentes e o coordenador 

do curso.  

O NDE terá como atribuições:  

a) Contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso; 
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b) Zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de ensino 

constantes no currículo; 

c) Indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa (se for o caso) 

e extensão, oriundas de necessidades da graduação, de exigências do mercado de 

trabalho e afinadas com as políticas públicas relativas à área de conhecimento do 

curso; 

d) Zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais do curso; 

e) Elaborar o Projeto Pedagógico do curso definindo sua concepção e fundamentos; 

f) Atualizar periodicamente o projeto pedagógico do curso; 

g) Conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, para aprovação no Colegiado de 

Curso, sempre que necessário; 

h) Supervisionar as formas de avaliação e acompanhamento do curso definidas pelo 

Colegiado; 

i) Analisar e avaliar os Planos de Ensino dos componentes curriculares; 

j) Promover a integração horizontal e vertical do curso, respeitando os eixos 

estabelecidos pelo projeto pedagógico; 

k) Acompanhar as atividades do corpo docente, recomendando ao Colegiado de Curso a 

indicação ou substituição de docentes, quando necessário. 

A cada 02 (dois) anos o NDE passará por uma renovação parcial na composição dos seus 

membros. 

 

4.3 CORPO DOCENTE/TUTORES E ADMINISTRATIVO   

 

CORPO DOCENTE/TUTORES 

A atuação dos docentes é fundamental para o sucesso do curso, e principalmente, para o 

desempenho acadêmico e profissional do aluno. A FAEST, ao conceber o corpo docente do 

curso, considerou o perfil profissional do egresso, para então definir o perfil quantitativo e 
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qualitativo da titulação, do regime de trabalho, da experiência profissional, da experiência em 

docência no ensino superior, assim como da experiência em EAD de cada um dos seus 

docentes. 

Ao definir a titulação, considerou-se: 

a) A capacidade do professor para analisar os conteúdos dos componentes curriculares e 

indicar bibliografias relevantes e atualizadas, abordando a sua relevância para a 

atuação profissional e acadêmica do discente; 

b) A criatividade para fomentar o raciocínio crítico com base em literatura atualizada e, 

para além da bibliografia proposta, proporcionar o acesso a conteúdos de pesquisa de 

ponta; 

c) A habilidade para relacionar os objetivos das disciplinas ao perfil do egresso, e 

incentivar a produção do conhecimento, por meio de grupos de estudo ou de pesquisa 

e da publicação. 

Ao estabelecer o Regime de Trabalho, considerou-se: 

a) As condições de atendimento das demandas, considerando a dedicação à docência, o 

atendimento aos discentes, a participação no colegiado e no NDE, quando for o caso. 

b) A habilidade para estabelecer planejamento didático e a preparação e correção das 

avaliações de aprendizagem; 

c) A dedicação ao planejamento e o apoio à gestão do curso para melhoria contínua. 

Ao estabelecer a experiência profissional do docente, considerou-se: 

a) A relação da sua trajetória profissional com o seu desempenho em sala de aula, 

valorizando a sua capacidade para apresentar exemplos contextualizados com 

relação a problemas práticos; 

b) A importância das suas vivências na aplicação da teoria ministrada em diferentes 

unidades curriculares em relação ao fazer profissional; 
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c) A importância da sua atuação no mercado de trabalho para manter-se sempre 

atualizado com relação à interação conteúdo e prática, promovendo a compreensão 

da aplicação da interdisciplinaridade no contexto laboral; 

d) A capacidade de relacionar as competências previstas no PPC e o exercício da 

profissão proposta. 

Ao estabelecer a experiência do professor na docência do ensino superior, considerou-se: 

a) A capacidade de promover ações que permitem identificar as dificuldades dos alunos 

e propor métodos diferenciados para alunos; 

b) A habilidade de expor o conteúdo em linguagem aderente às características 

pedagógicas, sociais e regionais da turma; 

c) A capacidade apresentar exemplos contextualizados com os conteúdos dos 

componentes curriculares; 

d) A criatividade para elaborar atividades específicas para a promoção da aprendizagem 

de alunos com dificuldades e avaliações diagnósticas, formativas e somativas; 

e) A competência para realizar feedbacks das avaliações com os alunos, utilizando os 

resultados para redefinição de sua prática docente no decorrer do semestre letivo; 

f) A capacidade de estabelecer uma relação de liderança e ter sua produção reconhecida 

pelos discentes e pela comunidade acadêmica. 

Ao estabelecer a experiência do docente na educação à distância, observou-se: 

a) Sua capacidade para identificar as dificuldades dos alunos quanto a adaptação à 

modalidade EAD; 

b) A habilidade de expor o conteúdo em linguagem tecnológica aderente às 

características pedagógicas, sociais e regionais da turma; 

c) A criatividade de apresentar exemplos contextualizados com os conteúdos dos 

componentes curriculares; 
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d) A capacidade de elaborar atividades específicas para a promoção da aprendizagem de 

alunos com dificuldades diversas e avaliações diagnósticas, formativas e somativas; 

e) A competência para realizar feedbacks das avaliações com os alunos em diversificadas 

plataformas virtuais de aprendizagem, utilizando os resultados para redefinição de sua 

prática docente no decorrer do semestre letivo; 

f) A capacidade de estabelecer virtualmente uma relação de liderança e ter sua produção 

reconhecida pelos discentes e pela comunidade acadêmica, na modalidade a distância. 

 

4.3.1  Titulação, Formação e Regime de Trabalho da Equipe Da EaD 

Docentes/tutores EaD 

No DOCENTE FORMAÇÃO TITULAÇÃO REG. DE 
TRABALHO 

01  Adilcima Scardini de Moraes 
Pedagogia 

Sociologia 
Esp. 

Parcial 

02 
 Antonia Angelina Basanella 
Utzig 

Administração 

Pedagogia 

Mestrado Integral  

03  Aparecido Silverio Labadessa Geografia Mestrado Parcial 

04  Claudemir Inacio Paulus Contabilidade Mestrado Parcial 

05 
 Diego dos Santos Silva 

Administração 

Pedagogia 
Esp. 

Parcial 

06  Ewerton Rezer Gindri Letras Doutorado Parcial 

07  Franciele Giraldi dos Santos Pedagogia Esp. Parcial 

08 
 Gilmar Utzig Ciências Econômicas 

Matemática 

Mestrado Integral 

09 
 Juliano Xavier da Silva Costa Pedagogia 

Filosofia 

Mestrado Parcial 

10  Lucas Antonio Batistão Direito Esp. Horista 

11  Luiz Eduardo Brescovit 
Educação Física 

Pedagogia 
Mestrado 

Integral 

12  Maria Aparecida de Lima Souza Pedagogia Mestrado Parcial 

13 
 Nasione Rodrigues Silva 

Letras 

Pedagogia 
Mestrado 

Parcial 

14  Rafael de Oliveira Freitas Contabilidade Especialização Parcial 

15  Rosineia Campos Manrich Contabilidade Mestrado Integral 

16  Silvana Aparecida Pereira Psicologia Especialização Integral 

17  Vanessa Marchioli Lopes Contabilidade Especialização Parcial 
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18 Vivian Sena Moraes Matemática Mestrado Parcial 

Fonte: RH da FAEST e Currículo, 2021. 

 

 

4.3.2 Corpo Técnico Administrativo 

O corpo Técnico Administrativo da EaD do Polo Sede da FAEST é constituído por profissionais 

com qualificação e experiência profissional para atuar na gestão do EaD da FAEST. Segue 

descrição abaixo: 

No DOCENTE FORMAÇÃO TITULAÇÃO REG. DE 
TRABALHO 

01 
 Antonia Angelina Basanella 
Utzig 

Administração 

Pedagogia 

Mestrado Integral  

02  Aparecido Silverio Labadessa Geografia Mestrado Parcial 

03  Eduardo Utzig Direito - Integral 

04  Ewerton Rezer Gindri Letras Doutorado Parcial 

05  Gilmar Utzig Ciências Econômicas 

Matemática 

Mestrado Integral 

06  Juliano Xavier da Silva Costa Pedagogia 

Filosofia 

Mestrado Integral 

07 Kathielly Alves Andrade Pedagogia - Integral 

08 Kelly Alves Francisco Psicologia (cursando) - Integral 

09 Luiz Eduardo Brescovit 
Educação Física 

Pedagogia 
Mestrado 

Integral 

10 Nathan Utzig Ens. Médio - Integral 

11 Rosineia Campos Manrich Contabilidade Mestrado Integral 

12 Silvana Aparecida Pereira Psicologia Especialização Integral 

13 Thaise Ferreira Sousa Ens. Médio - Integral 

14 Thatiely Ketilly Figueiredo de 
Assis 

Ens. Médio - Integral 

 

Todo o corpo administrativo trabalha no regime de tempo parcial e integral. 

 

4.3.3 Capacitação de Docentes, Tutores e Pessoal Técnico Administrativo 

A Faculdade FAEST possui uma política de formação e qualificação do corpo docente bem 

estruturado e em franco funcionamento, desde nascimento da IES. Desde o início do 
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planejamento para oferta da EaD, vem capacitando continuamente: docentes, tutores e 

pessoal técnico-administrativo. 

Todos os envolvidos na EaD têm formação específica na área do conhecimento em que atuam. 

Também de acordo com o planejamento da FAEST, já ocorreu a capacitação de todos os 

envolvidos, entretanto, pretende-se elevar o nível de qualificação, com a promoção da 

educação continuada, buscando a capacitação dos envolvidos, conforme política institucional 

de qualificação.  

Para garantir a formação continuada e a qualificação dos envolvidos, será implementado um 

sistema de atualização periódica, presencial e/ou a distância, no qual serão abordados temas 

de relevância para atuação técnico-pedagógica e humanística dos docentes, tutores e pessoal 

técnico-administrativo, bem como um sistema de orientação para a mediação pedagógica, 

acompanhamento e avaliação dos estudantes, de modo a manter a unidade de pensamento e 

ações entre tutores e docentes.  

A efetivação dessas políticas será feita através de formação continuada em serviço, de forma 

presencial ou a distância, tanto em programas internos quanto pela inscrição dos profissionais 

em programas ofertados por outras instituições.  

Ademais, no início da operação, haverá o acompanhamento das atividades de tutoria que 

envolverá a produção de relatórios, sistematização de dados acadêmicos dos estudantes, tais 

como listas de frequência, registro de notas, autoavaliação dos estudantes e demais 

procedimentos que se fizerem necessários à implantação das atividades. 

 

4.4 PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL PARA EaD 

O processo de Avaliação Institucional da FAEST, se configura cada vez mais, em um importante 

mecanismo de gestão dos cursos, presenciais e EaD, à medida em que trabalha resultados e 

indicadores das avaliações internas (autoavaliação institucional gerida pela CPA) e externas 

(operacionalizadas pelo MEC), e se consolidam em  ações de melhoria das esferas acadêmica, 

administrativa e operacional da instituição.  
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A Autoavaliação Institucional desenvolve-se ancorada nos princípios básicos: conscientização 

da necessidade da avaliação por todos os segmentos envolvidos; reconhecimento da 

legitimidade e pertinência dos princípios norteadores e dos critérios adotados; envolvimento 

direto dos segmentos da comunidade acadêmica; conhecimento dos resultados do processo 

e participação na discussão da aplicação do conhecimento gerado. 

A Autoavaliação Institucional tem dois focos: quantitativo (aplicação de questionário via 

internet) e qualitativo (grupo focal). Uma vez por ano é disponibilizado via internet um 

questionário para alunos, professores, coordenadores, e funcionários do corpo técnico-

administrativo. Os respondentes acessam o questionário, específico para cada tipo de 

respondente, através de senhas individuais. Os questionários são compostos por questões 

referentes à autoavaliação do respondente, avaliação docente, avaliação dos cursos e das 

coordenações e avaliação da Instituição.  

São avaliados 05 (cinco) eixos e 10 (dez) dimensões, que compreendem: 

Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional  

✓ Dimensão 8: Planejamento e Avaliação  

Eixo 2: Desenvolvimento Institucional  

✓ Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional  

✓ Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição  

Eixo 3: Políticas Acadêmicas  

✓ Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão  

✓ Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade  

✓ Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes  

Eixo 4: Políticas de Gestão  

✓ Dimensão 5: Políticas de Pessoal  

✓ Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição  

✓ Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira  
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Eixo 5: Infraestrutura Física 

✓ Dimensão 7: Infraestrutura Física 

 

A partir dos resultados obtidos é realizada uma análise que visa à elaboração de um 

diagnóstico compartilhado. Os resultados referentes a cada um dos setores são discutidos no 

âmbito de cada área, para definição de ajustes, mudanças e melhorias. Todos os relatórios 

referentes aos últimos anos estão consolidados na FAEST e à disposição das comissões 

verificadoras do MEC e do INEP.  

 

 

4.4.1 A Avaliação Institucional na IES Aplicada à EaD  

Com a introdução das atividades de EaD será criada uma subcomissão de avaliação específica 

para os novos processos.  Os tutores serão incluídos no processo, de forma a possibilitar que 

sejam avaliados pelos alunos e avaliem o processo que conduzem na tutoria. Os polos (se e/ou 

quando existirem) serão incluídos na avaliação e terão resultados apurados individualmente 

para permitir a atuação focal de melhorias. Haverá a avaliação específica do AVA, dos 

materiais impressos, das aulas, das mídias alternativas e do atendimento no polo. 

Cada curso de EaD deverá promover atividades específicas de autoavaliação, que serão 

adicionadas ao relatório final da Comissão Própria de Avaliação - CPA.  

Os resultados das avaliações externas (visitas MEC, ENADE e CPC) também subsidiam o 

processo de autoavaliação nos cursos a distância. 

Outro processo importante para a gestão do curso é a avaliação e a revisão periódica dos 

projetos pedagógicos através do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso, que tem como 

premissa: 

1. Elaborar e acompanhar o projeto pedagógico do curso em colaboração com a 

comunidade;  

2. Avaliar e atualizar o projeto pedagógico de acordo com as necessidades do curso;  
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3. Apresentar relatório de acompanhamento e avaliação do PPC ao colegiado para 

conhecimento e providências;  

4. Assegurar estratégia de renovação parcial dos integrantes do NDE de modo a dar 

continuidade no processo de acompanhamento do curso, podendo seus membros 

permanecer por, no mínimo, por três anos;  

5. Contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso;  

6. Zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de 

ensino constantes no currículo;  

7. Indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão, 

oriundas de necessidades da graduação, de exigências do mercado de trabalho e 

afinadas com as políticas públicas relativas à área de conhecimento do curso;  

8. Zelar pelo cumprimento das DCNs dos Cursos de Graduação. 

 

Conforme Calendário Acadêmico, para o ano de 2021, a aplicação da Avaliação Institucional 

está prevista para os dias 24 a 28 de maio e 25 a 29 de outubro. 

 

4.4.2 Metodologia, Instrumentos, Periodicidade, Apropriação de Resultados e Planos de 

Ação 

Cada disciplina será avaliada quantitativamente e qualitativamente, na periodicidade 

semestral, tanto pelos alunos matriculados como pelos tutores das disciplinas, através de 

formulários disponibilizados via web. O ciclo de avaliação de desempenho inicia-se nas duas 

últimas semanas do semestre letivo.  

O processo de autoavaliação na EaD, da Faculdade FAEST ocorre a cada semestre, conforme 

Calendário Acadêmico, e os instrumentos utilizados encontram-se logo abaixo: 
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NSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 

Caro Aluno, 

 

O presente questionário tem por objetivo receber sua avaliação sobre a disciplina cursada por 

você. Sua opinião é extremamente relevante. A partir dela, sem dúvida, teremos subsídios 

para aprimorar nossas disciplinas e cursos. 

 

NEAD, Faculdade FAEST 

 

Aluno:        

Turma:    

Disciplina:    

 

Para avaliar os itens que se seguem, utilize a escala abaixo:   

1 = Péssimo; 2 = Ruim; 3 = Bom; 4 = Excelente   

 

Questionário de Avaliação do aluno 
 

Conteúdo 1 2 3 4 

Adequação do conteúdo ao tempo destinado à disciplina         

Atualidade dos conteúdos apresentados         

Clareza na apresentação dos conteúdos         

Qualidade e relevância da biblioteca virtual         

Comentários: 
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Questionário de Avaliação do aluno 
 

Atividades 1 2 3 4 

Relevância das atividades em relação ao conteúdo          

Clareza das orientações para realização das atividades         

Coerência entre o grau de dificuldade das atividades e dos conteúdos         

Comentários: 

 
 

Professor-tutor (resposta obrigatória) 1 2 3 4 

Domínio do conteúdo         

Rapidez das respostas dadas         

Relacionamento com a turma         

Apoio à realização das atividades         

Estímulo ao diálogo e à reflexão crítica         

Comentários: 

 

 
 

Design e material didático 1 2 3 4 

Qualidade do design das telas         

Adequação das imagens e animações aos temas apresentados         

Qualidade do material impresso         

Qualidade dos documentos disponibilizados         

Comentários: 

Suporte técnico 1 2 3 4 

Facilidade de acesso ao suporte         

Prontidão no atendimento         

Solução dos problemas apresentados         
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Questionário de Avaliação do aluno 
 

Comentários: 

Secretaria 1 2 3 4 

Facilidade de acesso à secretaria         

Prontidão no atendimento         

Solução dos problemas apresentados         

Comentários: 

 

 
 
Navegação 1 2 3 4 

Facilidade de acesso ao ambiente de aprendizagem         

Facilidade de navegação na área de estudos         

Facilidade de navegação na sala de aula         

Facilidade de navegação na biblioteca virtual         

Comentários: 

Autoavaliação 1 2 3 4 

Nível pessoal de conhecimento antes da disciplina         

Conhecimentos adquiridos com a disciplina         

Esforço dedicado à disciplina         

Comentários: 
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Caro Professor, 

 

O presente questionário tem por objetivo receber sua avaliação sobre a disciplina por você 

ministrada. Sua opinião é extremamente relevante. A partir dela, sem dúvida, teremos 

subsídios para aprimorar nossas disciplinas e cursos. 

 

Coordenação EaD Faculdade FAEST  

 

Tutor:        

Turma:    

Disciplina:    

 

Para avaliar os itens que se seguem, utilize a escala abaixo:   

1 = Péssimo; 2 = Ruim; 3 = Bom; 4 = Excelente   

Questionário de Avaliação do Tutor 

Atividades      

Relevância das atividades em relação ao conteúdo proposto 1 2 3 4 

Clareza das orientações para realização das atividades 1 2 3 4 

Adequação do grau de dificuldade das atividades propostas 1 2 3 4 

Adequação do material de apoio às atividades propostas 1 2 3 4 

Atualidade do material de apoio às atividades propostas 1 2 3 4 

Comentário das Atividades: 
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Questionário de Avaliação do Tutor 

Design e Material da Disciplina 

Design das telas 1 2 3 4 

Volume de informação por tela 1 2 3 4 

Adequação das imagens/animações/trilhas sonoras aos temas 

apresentados  
1 2 3 4 

Clareza das informações apresentadas na apostila da disciplina 1 2 3 4 

Qualidade dos documentos inseridos  1 2 3 4 

Comentário do Design e Material da Disciplina:  

Suporte 

Facilidade de acesso 1 2 3 4 

Prontidão no atendimento 1 2 3 4 

Solução dos problemas apresentados 1 2 3 4 

Comentário do Suporte: 

http://www.faest.edu.br/


 

66 
Rua Deputado Hitler Sansão, 1038 W – Bairro Jardim do Lago – Tangará da Serra – MT 

Tel: (65) 3326-4650 – www.faest.edu.br 

Questionário de Avaliação do Tutor 

Ambiente do Curso 

Facilidade de acesso 1 2 3 4 

Navegação entre as seções (Programação, Sala de Aula, Biblioteca, 

Reunião On-line) 
1 2 3 4 

Qualidade da biblioteca virtual 1 2 3 4 

Comentário do Ambiente do Curso: 

Aproveitamento do Curso 

Qualidade da interação da turma 1 2 3 4 

Comentários do Aproveitamento Do Curso: 
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4.4.3 Apropriação de Resultados e Plano de Ação 

A apropriação dos resultados é feita com base nos dados coletados, dos quais serão 

elaborados relatórios para permitir à IES tomar conhecimento dos desafios evidenciados, o 

que possibilitará o contínuo processo de aperfeiçoamento acadêmico. Os resultados são 

encaminhados aos responsáveis pelos setores e aos representantes envolvidos no processo, 

de forma a promover discussões que resultarão na melhoria contínua com a qual a IES está 

comprometida.  

Esses resultados tem a finalidade de priorizar as ações a curto, médio e longo prazo. Deste 

modo, estabelecer etapas para alcançar as metas para o futuro.  O Encerramento do ciclo de 

avaliação ocorre com a análise dos resultados das avaliações os quais sugerem revisão de 

ações e redirecionamento das estratégias de atuação da IES. Servem ainda como ferramenta 

para o planejamento e gestão institucional, como instrumento de acompanhamento do 

desempenho acadêmico.  

Os relatórios gerados servem para que a IES identifique os pontos fortes e os desafios a serem 

enfrentados, envolvendo-se num processo de reflexão sobre as causas das situações positivas 

e negativas, assumindo assim a direção efetiva de sua gestão política, acadêmica. Os 

resultados, portanto, também servem de base para revisar o planejamento das ações da IES, 

bem como os projetos pedagógicos dos cursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.faest.edu.br/


 

68 
Rua Deputado Hitler Sansão, 1038 W – Bairro Jardim do Lago – Tangará da Serra – MT 

Tel: (65) 3326-4650 – www.faest.edu.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. INFRAESTRUTURA 

 

Todas as instalações administrativas atendem plenamente aos requisitos de acessibilidade, 

dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, segurança, conservação e comodidade 

necessária para a recepção e atendimento aos estudantes, circulação nas áreas comuns e 

utilização das salas de aula e outros espaços pedagógicos e/ou administrativos. 

 

 

5.1 GABINETES DE TRABALHO PARA PROFESSORES E TUTORES 

Os professores e tutores da Faculdade têm à sua disposição espaços de trabalho devidamente 

equipados com mesa para atendimento, cadeiras, mesa com computador ligado à internet e 

acessórios.  

Todos os ambientes atendem eficientemente em relação ao espaço, ventilação, 

acessibilidade, conforto, iluminação e acústica apropriada aos seus fins, são limpos 

diariamente por uma equipe especializada, gerando locais com comodidade necessária às 

atividades desenvolvidas. 

 

5.2 ESPAÇO DE TRABALHO PARA COORDENAÇÃO E SERVIÇOS ACADÊMICOS  

As coordenações contam com espaços de trabalho, salas de reuniões, equipadas com 

computadores, telefone, acesso à Internet e impressoras. 
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Todos os ambientes atendem eficientemente em relação ao espaço, ventilação, 

acessibilidade, conforto, iluminação e acústica apropriada aos seus fins, são limpos 

diariamente por uma equipe especializada, gerando locais com comodidade necessária às 

atividades desenvolvidas. 

 

5.3 SALA DE PROFESSORES 

Os professores contam com sala devidamente equipada com mesa, cadeiras, computadores E 

acesso à Internet. Os ambientes atendem eficientemente em relação ao espaço, ventilação, 

acessibilidade, conforto, iluminação e acústica apropriada aos seus fins, são limpos 

diariamente por uma equipe especializada, gerando locais com comodidade necessária às 

atividades desenvolvidas. 

 

5.4 SALAS DE AULA  

As áreas das salas são de aproximadamente 55 m2 (cinquenta e cinco)), oferecendo ótimo 

espaço e arejamento.  

Todas as salas possuem carteiras, carteira para obesos, mesas, lousa, tela de projeção e/ou 

TVs, quadro de avisos, lixeiras e Ar condicionado.  

Os recursos audiovisuais também são disponibilizados e compostos de:  

a) equipamento de computação (micro computador, notebook, laptop);  

b) equipamento de videoconferência/teleconferência;  

c) televisão;  

d) projetor multimídia (data show, projetores).  

A limpeza diária das salas é executada por equipe especializada e os ambientes foram 

projetados respeitando os padrões arquitetônicos de dimensão, ventilação, acessibilidade, 
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conforto, iluminação e acústica apropriada aos seus fins, gerando locais com comodidade 

necessária às atividades desenvolvidas. 

 

 

5.5 INFRAESTRUTURA DE SERVIÇOS 

A Faculdade FAEST está localizada na área urbana, permitindo acesso por transporte próprio.  

A Faculdade possui estacionamento para o corpo social e vagas demarcadas para portadores 

de mobilidade reduzida, além do estacionamento para alunos. Os estacionamentos contam 

com vigilância e segurança 24h. 

A Faculdade disponibiliza aos alunos acesso à internet wireless em todo o campus. 

Existe uma praça de alimentação, localizada dentro do campus, atendendo plenamente as 

condições de limpeza, higiene, ventilação e conservação. 

Conta também com serviço de secretaria, biblioteca, laboratório de informática e reprografia 

e outros. 

A limpeza diária é executada por equipe especializada e os ambientes foram projetados 

respeitando os padrões arquitetônicos de dimensão, ventilação, acessibilidade, conforto, 

iluminação e acústica apropriada aos seus fins, gerando locais com comodidade necessária às 

atividades desenvolvidas. 

A IES conta com modernos laboratórios de informática para utilização durante as aulas das 

unidades curriculares do curso, visando o apoio ao desenvolvimento das metodologias 

utilizadas tanto pelos componentes teóricos quanto os práticos, por meio da disponibilização 

e uso dos softwares e hardware especificados nos Planos de Aulas. Os estudantes usam os 

laboratórios em horários de estudo individuais ou em grupo, favorecendo o aprofundamento, 

a pesquisa e a autonomia dos que optarem pela FAEST. 
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As aulas contam com suporte de modernos projetores, TV’s e computadores e a IES possui 

rede wireless para uso dos que a frequentam, favorecendo a comunicação e o acesso à 

informação. Destaca-se, ainda, o uso das TIC’s como mola propulsora do ensino aprendizado, 

bem como a participação autônoma dos alunos com deficiência, mobilidade reduzida e 

necessidades educacionais. 

As publicações científicas são efetuadas por meio de revistas periódicas impressas e online. 

A gestão administrativa e acadêmica conta também com sistema de telefonia (ramais) e rede 

de computadores em todas as salas, relatórios de não conformidades, sugestões, ouvidorias, 

relatórios de autoavaliação, reuniões pedagógicas com o corpo docente, relatórios estatísticos 

mensais dos setores, dentre outros instrumentos.  

A comunicação externa acontece periodicamente por meio de seminários, jornadas temáticas, 

outdoors, folders, jornais, revistas, emissoras de rádio e TV da região, cursos de extensão e 

práticas de ações sociais através de atividades que envolvem a comunidade devido ao 

atendimento que é feito pelos acadêmicos dos diversos cursos da Instituição, divulgação, em 

toda a região, dos processos seletivos, de pós-graduação, e quaisquer outros eventos. 

A ouvidoria da FAEST possui total autonomia e independência, cuja principal função é ser o 

porta-voz da sociedade, dos docentes, discente e pessoal administrativo em atos que 

mereçam elogios ou em irregularidades praticadas pelos alunos, professores e funcionários 

da Instituição de Ensino. 

Seu trabalho é responsável pelo fortalecimento da relação com a comunidade acadêmica, pela 

transparência das ações e pela garantia da melhoria da qualidade dos serviços oferecidos pela 

FAEST. A ouvidoria constitui-se em um canal confiável para que docentes, discentes, 

coordenadores e colaboradores possam se manifestar. 

O objetivo da ouvidoria da FAEST é criar uma visão compartilhada em torno das principais 

questões da Instituição de Ensino, contribuindo assim, para a viabilização da gestão colegiada, 

legitimada pela participação de todos, criando práticas observadas apenas em organizações 

capazes de aprender com os próprios erros.  
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Os resultados gerados pelos serviços da ouvidoria são materializados por contribuições no 

regimento da faculdade, no organograma, nos projetos pedagógicos, na política de 

contratação de docentes, nas campanhas de processos seletivos, nos serviços da biblioteca, 

na eficiência das metodologias de ensino, na eficiência dos recursos institucionais, nas 

políticas de negociação de mensalidades, dentre tantos outros resultados práticos. 

 

5.6 PLANO DE EXPANSÃO E ATUALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

Os recursos necessários para a expansão e atualização de equipamentos, serão supridos com 

recursos provenientes da receita distribuídos conforme critérios estabelecidos pela 

Mantenedora, após a solicitação da Faculdade. A previsão orçamentária e o cronograma de 

execução para 5 (cinco) anos foram planejados rigorosamente para manter a qualidade do 

ensino, extensão e da pesquisa no PDI. 

A área responsável pela aquisição e manutenção dos equipamentos é o setor de informática, 

com gestão própria, ligado à Direção Acadêmica da Faculdade. 

 

5.7 BIBLIOTECA: INSTALAÇÕES PARA GERENCIAMENTO CENTRAL DAS BIBLIOTECAS DOS 

POLOS DE APOIO PRESENCIAL E MANIPULAÇÃO DOS RESPECTIVOS ACERVOS 

A Biblioteca da IES possui atualmente uma área de 110 m2, suficientes para armazenar o seu 

acervo e vários computadores disponíveis para os usuários, salas de estudo individuais, estudo 

em grupo e espaços administrativos.  

Os ambientes da Biblioteca são limpos diariamente e a manutenção é executada por equipe 

especializada. Estes são projetados respeitando os padrões arquitetônicos de dimensão, 

iluminação, acústica, ventilação e acessibilidade. 

A biblioteca possui regulamento próprio com a descrição dos procedimentos operacionais e 

normativos. O regulamento está disponível na biblioteca e no manual do aluno via portal, 

disponível também aos docentes. O regulamento possui políticas e normas de utilização, 

aquisição, atualização e manutenção do acervo. 
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5.7.1 Biblioteca: Informatização do Sistema de Bibliotecas que Administra as Bibliotecas dos 

Polos de Apoio Presencial 

Todo acervo referente aos títulos indicados nas bibliografias básicas e complementares está 

informatizado, atualizado e tombado junto ao patrimônio da instituição. Destaca-se o 

software de gestão da empresa Sophia, que permite a consulta ao acervo bibliográfico, 

empréstimo, devolução, reserva, dentre outras ferramentas. 

 

5.7.2 Biblioteca: Política de Aquisição, Expansão e Atualização do Acervo das Bibliotecas de 

Apoio Presencial 

A política de formação e renovação de acervo é vista como prioritária pela FAEST. Compor um 

acervo é tomar decisões. A renovação do acervo é feita semestralmente, com base nos Planos 

de Ensino da Disciplina, que retratam as necessidades de aquisição, a partir de rigorosa análise 

de empréstimos realizados e na relação diária com os usuários, no atendimento personalizado 

e diferenciado. 

As bibliografias básicas e complementares são definidas em cada plano de ensino elaborado 

pelo corpo docente, coordenação, NDE e homologado pela direção acadêmica. 

A biblioteca possui verba mensal no valor de no mínimo 1% da receita bruta para atualização 

do acervo.  
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6. ACESSIBILIDADE PLENA 

 

A Faculdade contará, além da Sede, com Polos de Apoio Presencial instalados (conforme 

autonomia de abertura de polos, após o credenciamento), com infraestrutura adequada, 

acessibilidade, recursos didáticos necessários, atendendo plenamente aos requisitos legais e 

normativos previstos no instrumento de avaliação de curso de graduação presencial de a 

distância, no tocante ao item Condições de acessibilidade para pessoas com deficiência ou 

mobilidade reduzida, conforme disposto na CF/88, art. 205, 206 e 208, na NBR 9050/2004, da 

ABNT, na Lei n° 10.098/2000, nos Decretos n° 5.296/2004, n° 6.949/2009, n° 7.611/2011 e na 

Portaria n° 3.284/2003. 

Nos polos, funcionará o sistema de tutoria. Haverá o tutor presencial, que orientará a 

aprendizagem dos alunos de acordo com a metodologia definida, responsável por lidar com 

processos e metodologia. Os polos terão ainda a infraestrutura de apoio para secretaria 

acadêmica, secretaria financeira, acesso ao acervo bibliográfico, internet e as salas para 

aplicação de provas obrigatórias. 

Na Sede, haverá o tutor online que é responsável pelo conteúdo, a aprendizagem e a 

avaliação, bem como pelas tarefas oferecidas por meio do AVA. 

A FAEST se preocupa com a acessibilidade tanto nas dimensões arquitetônicas, quanto nas 

dimensões didáticas, pedagógicas, digitais e atitudinais, no acesso aos conteúdos e atividades 

de aprendizagem e na expressão dos alunos em relação à aprendizagem e avaliação dos 

conhecimentos em estudo. 

Na perspectiva da Acessibilidade das Instalações a FAEST respeita o critério básico de 

acessibilidade às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e todos os 

espaços na sede e nos polos estão em conformidade com a NBR 9050/20001, da ABNT. 

No tocante à sede, as vagas do estacionamento para pessoas com mobilidade reduzida, estão 

localizadas o mais próximo possível dos acessos principais dos prédios e em plano horizontal. 

Junto às vagas reservadas, está demarcado no piso o espaço para circulação da pessoa com 
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deficiência por meio de faixa e são sinalizadas com o Símbolo Internacional de Acesso pintado 

no piso da vaga em sinalização vertical com rampas para vencer os desníveis existentes no 

percurso entre as vagas reservadas até o interior dos prédios. A circulação é livre, adequada 

e sinalizada ligando as vagas reservadas às entradas acessíveis dos prédios, conforme critérios 

definidos pela NBR 9050/2004, da ABNT. 

No acesso e nas circulações internas de cada prédio, os desníveis nas entradas são eliminados 

através de rampas acessíveis de acordo com os critérios mínimos também definidos pela NBR 

9050/2004, da ABNT. 

Também nas áreas de circulação são sinalizadas através de piso tátil direcional, indicando a 

rota acessível (caminho) a ser percorrida. Nas entradas das salas de aula, dos setores 

administrativos, sanitários, elevadores, biblioteca, salas de atendimento acadêmico há a 

sinalização por placas em braile.  

São instalados em todos os corredores de todos os prédios em local de livre acesso, com 

espaço para manobra de cadeira de rodas e sem obstáculos 01(um) bebedouro público 

acessível com a altura da bica a 90 cm (noventa centímetros) em relação ao piso, altura livre 

de 73 cm (setenta e três centímetros) e este deverá atender aos demais critérios da NBR 

9050/2004 da ABNT. 

Todas as salas de aula ou multifuncionais são acessíveis para as pessoas com deficiência ou 

com mobilidade reduzida. Possuem portas de vão livre com largura mínima de 80 cm (oitenta 

centímetros) quando abertas, espaço para acomodação de aluno em cadeira de rodas em local 

de boa visibilidade e espaço de 150 cm (cento e cinquenta centímetros) de diâmetro para 

manobra. 

Os balcões ou parte das suas superfícies são adaptados para que se tornem aptos ao 

atendimento de pessoas usuárias de cadeira de rodas. 

A localização dos espaços para pessoas usuárias de cadeira de rodas e dos assentos para 

pessoa com mobilidade reduzida garante a visualização da atividade desenvolvida no palco 

conforme critérios da NBR 9050/2004 da ABNT. 
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Na perspectiva de acessibilidade pedagógica, digital e atitudinal, aos conteúdos e atividades 

de aprendizagem, na interação dos alunos a distância com os tutores, e na expressão dos 

alunos em relação à aprendizagem e avaliação dos conhecimentos em estudo a  FVAEST segue 

o disposto para tradução e intérprete da Língua Brasileira de Sinais (Libras) para os deficientes 

auditivos que não dominam plenamente a alfabetização pela escrita, além da disponibilização 

do software HandTalk no AVA.  

Para os alunos portadores de visão subnormal ou alunos cegos a FAEST disponibiliza o 

software Dosvox, que oferece codificação e descodificação para conversão de textos em 

áudio. O sistema permite aos alunos obter a narração dos textos de estudo, das atividades de 

avaliação, e nas interações com os tutores e colegas. 
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