GUIA DO ALUNO
AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM
DISCIPLINAS SEMIPRESENCIAIS/2017.2

APRESENTAÇÃO

Prezado aluno, prezada aluna,
Este guia tem a finalidade de trazer alguns esclarecimentos não só para você que está
matriculado e cursando disciplinas semipresenciais na Faculdade São Judas Tadeu, mas,
também, para aqueles que futuramente poderão estar vivenciando esta experiência.
A oferta de disciplinas semipresenciais na Faculdade São Judas Tadeu, por um lado,
atende às expectativas do MEC, como parte das políticas públicas para expansão do ensino
superior.
Por outro lado, a inserção de disciplinas semipresenciais na matriz curricular do seu curso
representa, também, o nosso compromisso com você: o perfil atual da sociedade propõe
uma nova relação com o saber, uma vez que os estudantes da era digital são mais
exigentes, pensam e processam informações de forma a facilitar a construção social do
conhecimento. Com isso, as profissões ganharam novos rumos, novas perspectivas. E você
faz parte desta nova era!
Este é um programa desafiador e complexo uma vez que envolve diferentes variáveis para
a sua implementação e desenvolvimento. Estamos enfrentando este desafio porque
queremos o melhor para você!
As disciplinas semipresenciais são apresentadas (ministradas) com o suporte de tecnologias
de comunicação e informação que permitem maior interação e integração do nosso dia a
dia, nosso ambiente de trabalho e cada vez mais se intensifica o seu uso nos processos de
aprendizagem.
Para você entender melhor, as disciplinas semipresenciais se caracterizam pela oferta de
atividades didáticas de ensino-aprendizagem centradas na autoaprendizagem e com a
mediação de recursos didáticos organizados em diferentes suportes de informação que
utilizem tecnologias de comunicação remota.
Nesta modalidade você tem o compromisso com a sua aprendizagem, você estabelece
metas, administra o tempo de estudo, contando, para isso, com o acompanhamento de seu
professor.
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Para facilitar seu estudo nesta modalidade há aspectos muito importantes que você
deverá considerar:
1) Você deverá destinar horários semanais para o acesso à plataforma e estudo
individual do material didático indicado pelo professor;
2) As atividades são propostas com prazos previamente determinados, não deixe
para última hora; não deixe de realizá-las;
3) Em caso de dúvidas, pergunte ao seu professor ou professora, seja nos
momentos presenciais ou mesmo em mensagem enviada através da própria
plataforma. Não sabe como fazer? Consulte nosso suporte técnico;
4) Explore todas as possibilidades das ferramentas de interação, como o fórum, por
exemplo; é uma ferramenta que contribuirá para a construção de uma rede de
conhecimentos;
5) Em caso de dificuldades na utilização do ambiente virtual, problemas com acesso
(login e senha), encaminhamento de tarefas ao professor, ou outras informações,
fale conosco. O suporte técnico da Faculdade prontamente dará o atendimento
que você precisa.
Como você fará para cumprir/enviar suas atividades no AVA?
Além das atividades de avaliação, outras atividades poderão ser indicadas por seu
professor ou professora para serem realizadas, ora na sala de aula, ora no AVA; todas
apresentam o mesmo grau de importância e proporcionam igual contribuição para sua
aprendizagem. Não descuide da qualidade!
As ações pedagógicas e atividades virtuais nesta modalidade apresentam características
diferentes das presenciais. Veja alguns exemplos de ações pedagógicas e atividades
virtuais:
1) Aula Virtual - A cada aula virtual no AVA você poderá ter indicações de leitura com
textos anexados, com apresentação de link e/ou com orientação de acesso a textos na
pasta da disciplina; da mesma forma poderá ter indicação de vídeos que complementam
seu estudo, ou outros recursos.
2) Fórum – A sua participação é registrada no momento em que você responde ao
proposto pelo Professor ou professora; no mesmo espaço ele poderá argumentar,
articular novas ideias com o aluno, que deverá dar continuidade ao proposto no Fórum.
Esta ferramenta favorecerá o avanço no conhecimento, além de contribuir para o
desenvolvimento da autonomia na aprendizagem. A sua participação é fundamental.
3) Tarefa - Esta é outra ferramenta de interação no AVA. Neste caso, você deverá
realizar a tarefa indicada no AVA e salvá-la em arquivo próprio no seu dispositivo. Após
esta etapa, já será possível enviá-la, conforme as instruções da plataforma.
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E como será a avaliação da aprendizagem?
Nas disciplinas semipresenciais a avaliação da aprendizagem apresenta as seguintes
características:
Quanto à prova do sistema integrado de avaliação (valor 4 pontos) – Esta se mantém da
mesma forma que a praticada para as disciplinas Presenciais.
Quanto à avaliação complementar (valor 6 pontos) – Esta avaliação apresenta um
diferencial: 50% deverá ser em atividades presenciais e 50% em atividades virtuais,
realizadas no AVA e deverá conter, pelo menos, 01 fórum por bimestre. Podendo ser
este um dos instrumentos de avaliação. Cada professor proporá formas/instrumentos de
avaliação, conforme sejam os objetivos pedagógicos da disciplina.
Cuide para não deixar de fazer as avaliações virtuais! Cuide para não perder os prazos! O
AVA apresenta delimitação de prazo para as atividades, indicando data e hora.
Atenção:
 Se você tiver dúvida sobre a utilização da plataforma ou dificuldade para cumprir
atividades, poderá buscar apoio da seguinte forma:
 Suporte técnico ead com a funcionária Daniela Laureano, no 3º andar
do Prédio A, ou através de e-mail para suporte_ead@sjt.com.br;
 Suporte técnico laboratório com o estagiário Bruno, no Laboratório de
Informática.
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