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APRESENTAÇÃO

Além de toda programação presencial que você já conhece e tem acesso, a Unicesumar oferece 
também Disciplinas Digitais, que te acompanharão na modalidade a distância. Uma dessas 
disciplinas é a de Formação Social e Ética, que, entre os vários Projetos de Ação desenvolvidos 
pela Unicesumar, se destaca por viabilizar a construção de conhecimentos significativos para 
complementar a sua formação, aperfeiçoando suas habilidades leitoras e sua atuação na sociedade.

Outra disciplina que também faz parte desta modalidade é a de Metodologia da Pesquisa Científica, 
que busca introduzir os conceitos essenciais relacionados à ciência, promovendo a prática da 
pesquisa científica no nível superior.

Trabalhando em sinergia, essas duas disciplinas promovem a harmonização entre as modalidades 
presencial e a distância, o que as torna parte da matriz curricular de todos os cursos, portanto são 
obrigatórias e de caráter avaliativo. Você será inserido à compreensão do conhecimento científico, 
aos procedimentos da sua construção, como também ao processo que te instrumenta como 
pesquisador.

Os materiais produzidos encontram-se integrados à proposta pedagógica, contribuindo para o 
processo educacional, complementando sua formação profissional, desenvolvendo competências e 
habilidades, e aplicando conceitos teóricos em situação de realidade, buscando fazer com que você 
se sinta atuante da sua área no mercado de trabalho e preparado para os desafios deste cenário de 
constantes mudanças e múltiplas habilidades.

Utilize os diversos recursos pedagógicos que a Unicesumar te proporciona. Acesse regularmente 
o Studeo (Ambiente Virtual de Aprendizagem), interaja nos fóruns, assista às aulas e participe 
das discussões. Além disso, lembre-se que você pode contar com uma equipe de professores 
mediadores que se encontram à disposição para te auxiliar em caso de dúvidas e em seu processo 
de aprendizagem, para que, assim, possamos tornar sua trajetória acadêmica mais tranquila e 
segura.

Caro (a )  Es tudante,
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E D U C A Ç Ã O  A  D I S TÂ N C I A 

O QUE É A EAD?

A Educação a Distância (EAD) é uma modalidade prevista na legislação 
brasileira e é caracterizada pelo Ministério da Educação e Cultura, em seu 
Decreto n.º 5.622/2005, como “modalidade educacional na qual a mediação 
didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a 
utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com alunos 
e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos 
diversos”.

O PAPEL DO ALUNO NA EAD

Sempre comentamos que o aluno é um dos grandes responsáveis por seu 
próprio sucesso nos estudos. Na EAD, esta afirmação é ainda mais notável, 
pois ela exige que você exerça sua autonomia e tenha maior disciplina nos 
estudos e nas atividades de seu curso. Neste sentido, recomendamos que 
durante a realização da sua disciplina você procure interagir com os textos, fazer 
anotações, responder às atividades de autoestudo, participar ativamente 
dos fóruns, conversar com seu mediador, ver as indicações de leitura e 
realizar novas pesquisas sobre os assuntos tratados, pois tais atividades 
lhe possibilitarão organizar o seu processo educativo.
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METODOLOGIA

Na metodologia da EAD Unicesumar, a interação acadêmica envolve: aluno, professores, media-
dores e conteúdo.

PROFESSOR CONTEUDISTA 
Responsável pela elaboração do 

material didático

PROFESSOR FORMADOR 
Ministra as videoaulas da disciplina

PROFESSOR 
MEDIADOR
Responsável pelo 

acompanhamento dos 

processos de ensino-

aprendizagem

Para falar com seu MEDIADOR, 
no Studeo, acesse o ícone  
e inicie uma nova conversa. 
Selecione ano, módulo, 
disciplina e mediador
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RECURSOS EDUCACIONAIS DE APOIO

Em cada disciplina está disponível uma série de recursos educacionais que servem como base 
e apoio para os seus estudos.

Bibliotecas – física e virtual, você poderá acessá-la por meio do Studeo, 
selecionando a opção Bibliotecas na lateral esquerda da tela.

Livros Didáticos – em formato digital (PDF), disponíveis em seu Ambiente 
Virtual de Aprendizagem - Studeo 

Áudios em MP3 – além dos vídeos das aulas, você poderá fazer o download 
dos arquivos que contêm apenas os áudios dessas aulas no formato MP3. 

Livro físico 
e online 

Aulas 
conceituais

Estudo de 
Caso

Áudio em 
MP3

Material 
extra

Plano 
de ensino

Fale com o 
mediador

Mural de 
avisos

Sala do café

Atividades Fórum MAPA Provas

Conteúdo

Comunicação

Aval iação
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DISCIPLINAS SINÉRGICAS ,  FSCE E METEP

Durante seu curso, além das disciplinas presenciais, serão ofertadas algumas disciplinas 
SINÉRGICAS, também a  FSCE (Formação Sociocultural e Ética) e METEP (Metodologia da 
Pesquisa Científica). 

Ambientação 
(2  semanas)

Durante duas semanas, você receberá 
orientações sobre a dinâmica da disciplina 
para que esteja preparado para as próximas 
semanas em que as atividades acontecerão.

Desenvolv imento da 
Discipl ina  
(10 semanas)

No período da integralização das atividades, 
você deverá fazer a leitura do livros, assistir 
às aulas, responder as AEs, participar dos 
Fóruns e desenvolver o MAPA.
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N O TA S  D E  AT I V I D A D E S  S E M A N A I S  E  P R O V A S 
 D I S C I P L I N A S  C U R R I C U L A R E S

FÓRUM ONLINE 1,0

ATIVIDADE DE ESTUDO (AE) 1,0

MAPA (MATERIAL DE AVALIAÇÃO PRÁTICA DE APRENDIZAGEM ) 2,0

PROVA PRESENCIAL 6,0

NOTA FINAL 10,0

PROVA PRESENCIAL

Após as 10 semanas de integralização das 
atividades da disciplina, você deverá realizar 
uma prova. A data de realização dessa prova 
será informada pela coordenação de curso 
em calendário específico e também no seu 
AVA. Sua nota final da disciplina será com-
posta da nota da prova e das demais ativi-
dades previstas.

PROVA SUBSTITUTIVA

Após a realização da prova presencial, 
acontece a prova substitutiva para os alunos 
que não atingiram a média para aprovação.  
Haverá um período de inscrição que deve 
ser respeitado, conforme calendário 
divulgado no moodle, como também um 
valor a ser pago para a realização da prova 
SUB o qual será divulgado em momento 
oportuno.

SISTEMA E REGRAS DE AVALIAÇÃO

Para ser aprovado(a) em cada disciplina, a Unicesumar exige que você tenha a nota mínima de 
6,0 pontos. Essa nota é composta por atividades online e prova da seguinte maneira:
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Agora que você já conhece um pouco mais sobre o nosso universo, 
preparamos algumas orientações importantes.

• O Studeo pode ser acessado a partir do endereço eletrônico http://studeo.unicesumar.edu.br. Basta 

colocar login e senha e terá acesso ao seu ambiente virtual de estudos.

• Uma vez no Studeo, procure e clique na disciplina que deseja acessar.

• Dentro da disciplina, você deve acompanhar periodicamente o MURAL DE AVISOS (à direita no 

Studeo). Ali constarão as principais informações acerca do andamento da disciplina.

• Ainda dentro do ambiente da disciplina, é necessáio realizar as duas Atividades de Estudos (AEs), 

fórum e MAPA.

• Tais atividades serão realizadas ao longo da disciplina, dentro do prazo estabelecido e comunicado 

no ambiente da disciplina. Por isso, fique atento aos prazos disponíveis no MURAL DE AVISOS e no 

Calendário localizado do lado direito da tela.

• As AEs são dois questionários de dez questões objetivas cada um, que devem ser respondidos no 

próprio Studeo.

• O fórum é uma atividade discursiva que deverá ser respondida no próprio ambiente de acordo com 

os critérios solicitados. Tal atividade promove discussão e interação acerca do assunto proposto.

• O MAPA é também uma atividade discursiva que deverá ser respondida por meio de um arquivo 

anexo (disponível na pasta MATERIAL DA DISCIPLINA). É importante clicar no botão FINALIZAR, a 

fim de que o arquivo seja enviado para correção.

• Faça as atividades e os exercícios propostos nos prazos indicados no Studeo.

• Todas as infomações referentes às Provas estarão disponíveis no ambiente da disciplina, sendo de 

responsabilidade do(a) aluno(a) visualizar o ensalamento, a data e o horário das provas. Tanto as 

provas curriculares como as substituivas serão presenciais.

• Para a realização das atividades e provas é necessário assistir às videoaulas e ler o Material Didático 

também disponíveis no Studeo.
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• É importante que, em caso de dúvidas, entre em contato com o professor Mediador da disciplina 

por meio do Studeo (no ícone mensagens, no canto esquerdo/superior da tela). Basta clicar em 

Nova Conversa, selecionar ano, módulo, disciplina, o nome do mediador e a categoria (assunto) da 

conversa.

• No ambiente Studeo, é possível encontrar na coluna da esquerda a opção “Meu Curso”, onde você 

acessa seus horários, boletim, histórico escolar, atividade complementar e afins.

• Nessa mesma coluna da esquerda, há a opção “Serviços”, nela é possível encontrar as opções 

“Solicitação de Serviços”, “Andamento Serviços”, a opção para o pedido da carteirinha de estudante, 

declarações, documentações e atualização de dados cadastrais.

• É importante saber que é em Solicitação de Serviços que o aluno faz o pedido para a prova substitutiva, 

cópia de prova, do histórico escolar, pedido para recorreção de atividades.

• É de responsabilidade do(a) aluno(a) acessar o Studeo, realizar todas as ações acima descritas, bem 

como usar todas as informações ali disponíveis para a realização da prova presencial.

PRONTO! SEGUINDO ESSAS DICAS TUDO FICA MAIS FÁCIL  
E VOCÊ PODERÁ OTIMIZAR OS SEUS ESTUDOS, APROVEITANDO  

TODO O CONTEÚDO TRABALHADO DURANTE A DISCIPLINA. 
BOA JORNADA DE ESTUDOS!






