Boletim Informativo – 2º semestre de 2017

Curso Superior de Tecnologia em Gestão
Empresarial - modalidade EaD
Caro estudante, seja bem-vindo!

LEMBRE-SE

Para que você possa se situar e compreender o que se espera de sua
atuação no curso a distância, elaboramos este pequeno guia com
informações muito importantes para sua trajetória acadêmica.
Desejamos a você muito sucesso e estamos à disposição para atendê-lo.

Link do portal AVA:
www.eadfatec.cps.sp.gov.br
Dados de acesso serão:
Usuário: número do RA
(Com 13 dígitos)
Senha: número de CPF
(Sem traços e pontos)
Início das aulas: 01/08/2017
Semanas de Avaliação

•

1ª Avaliação

De 02 a 07 de outubro.
•

2ª Avaliação

De 04 a 09 de dezembro.
•

3ª Avaliação

De 12 a 14 de dezembro.
A terceira semana de
avaliações são para os alunos
que, por motivo de licença
médica, convocação militar ou
licença nojo, não puderam
comparecer em provas
aplicadas nas semanas
anteriores. Para isso, o aluno
terá que apresentar
documento que justifique a
ausência
(Ex.: atestado médico,
atestado de óbito para licença
nojo ou atestado de
convocação militar).

Sugestões para o uso do polo:
Os orientadores de polo são o
ponto de apoio para
esclarecimentos de dúvidas e
atendimento aos estudantes do
curso.
Os polos dispõem de bibliotecas
que podem ser consultadas
frequentemente.
AVA/Moodle: a minha sala de
aula: Durante todo seu curso, o
AVA/Moodle será o principal
ambiente em que você realizará
suas atividades acadêmicas.
Mediador Online: professores
que acompanharão de forma
online e darão suporte às aulas,
conteúdos e atividades das
Unidades de Aprendizagem
(UAs), e ajudará com dúvidas
sobre o conteúdo das
disciplinas.
Fórum: Você, juntamente com
seus colegas e mediadores
online terão, neste espaço, uma
local para debater,
academicamente, os assuntos
relacionados às disciplinas.
Tarefa: Nesse recurso que você
enviará as atividades solicitadas
pelos professores em cada uma
das disciplinas. Você deve
sempre seguir as orientações
descritas em cada atividade e
ficar atento ao período em que a
tarefa deve ser entregue.
Existem tarefas avaliativas e não
avaliativas, as avaliativas
contam pontos para sua média
final.

Materiais de apoio: Os
materiais de apoio são
arquivos disponibilizados em
cada uma das unidades de
aprendizagem e que podem
estar nos formatos de textos,
vídeos e áudios.
Informações importantes:
Você deve acessar o
AVA/Moodle regularmente. É
importante lembrar que a falta
de acesso ao AVA/Moodle nas
primeiras 2 semanas do curso,
é caracterizado como
desistência, conforme artigo
36 do regulamento de
graduação das FATECs,
implicando na perda da vaga.
Cálculo das médias finais:
A média final é composta
pelas notas das avaliações
presenciais e atividades
avaliativas online.
As avaliações presenciais
compõem 55% da média
final, enquanto que as
atividades avaliativas online,
45%.
Serão realizadas duas
avaliações presenciais em
cada disciplina. A primeira
avaliação possui peso 4, e a
segunda avaliação possui
peso 6.
As notas das atividades
avaliativas online são
pontuadas de 0 a 10, as
pontuações obtidas são
somadas e divididas pelo
total de atividades avaliativas
aplicadas ao longo do
semestre, sempre por
disciplina.

