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Palavra da Direção 

Caro(a) Aluno(a) 

É com grande satisfação que lhe damos boas-vindas à modalidade de ensino à distância (EaD) da 

Faculdade Paulista de Comunicação (FPAC) uma instituição que faz parte do Grupo Campos Salles, uma 

instituição de ensino com 95 anos de tradição, comprometida em buscar sempre o que há de mais 

moderno e mais avançado em cada área de conhecimento.  

Este é mais um passo em um processo de educação que, mais do que nunca, tem que ser contínuo e 

permanente em busca de novos conhecimentos, fazer novos amigos, crescer profissionalmente e 

pessoalmente. Reafirmamos nosso compromisso de formar profissionais capacitados para um 

mercado de trabalho altamente competitivo, tanto do ponto de vista técnico quanto ético e 

humanístico, acreditando que a relação ensino-aprendizagem deva constituir uma experiência 

estimulante, produtiva e prazerosa. 

De agora em diante seu principal objetivo será o de aprender a aprender e, é importante que você 

queira realmente aprender bem, porque aprender não é apenas memorizar um livro ou alguns de seus 

tópicos importantes.  Sua meta deverá ser a de compreender o que está sendo desenvolvido nas aulas, 

poder aplicar à realidade, reelaborar e sintetizar, assim como relacionar o novo com o antigo. 

Ainda, gostaríamos de lembrar que estudar nunca foi uma tarefa fácil. É preciso muita dedicação e 

perseverança. Na modalidade a distância, essa tarefa requer ainda mais disciplina e determinação, pois 

é você quem determina e organiza o seu ritmo de estudo. Mas, saiba desde já que você nunca estará 

sozinho nessa caminhada, pois sempre terá à disposição uma equipe preparada e pronta a lhe atender 

no que for preciso e no que se fizer necessário para alcançar os objetivos do curso em relação à sua 

formação. 

Um grande abraço e um excelente percurso! 

Prof. Claudinei Senger (Diretor Geral) 

Prof. Fabio Cristiano de Moraes (Diretor Acadêmico – Faculdade Paulista de Comunicação) 
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Para início de conversa 

A Educação a Distância (EaD) é uma modalidade de ensino não presencial, mediada por tecnologias, 

que oferece cursos de graduação e pós-graduação com a mesma qualidade que você encontra nos 

cursos presenciais.  Alinhada aos novos ritmos dos estudantes do século XXI, a Educação a Distância 

oferece um ensino capacitado, com flexibilidade de horários e locais de estudo. Durante o seu processo 

de aprendizagem, você terá acesso a apostilas diferenciadas, escritas em uma linguagem de fácil 

compreensão por renomados profissionais do mercado, aulas gravadas, fórum temáticos, tutores e 

toda a estrutura necessária para que você possa concluir seus estudos com comodidade e qualidade. 

A EaD na FPAC privilegia o desenvolvimento de ações numa perspectiva de aprendizagem e não apenas 

de ensino. Nesse sentido, trabalhamos para desenvolver processos através dos quais a interação entre 

educadores e educandos ultrapassem as limitações de espaço e tempo dos encontros presenciais. A 

metodologia aplicada nas atividades e nos cursos oferecidos na modalidade EaD da Instituição, está 

pautada nos processos de ensino e de aprendizagem dos atores envolvidos. Dessa forma, a EaD tem 

por natureza ofertar a mesma qualidade de ensino dos cursos presenciais. 

Este manual foi desenvolvido para lhe auxiliar nos processos de ensino e aprendizagem ofertados na 

modalidade de Educação a Distância, permitindo que você acesse, a partir das informações aqui 

disponíveis, todas as informações que forem necessárias no seu dia a dia acadêmico. Consulte-o 

sempre que for preciso. Nosso objetivo é que ele contribua para a organização de seu aprendizado. 

Se ainda tiver alguma dúvida, é só entrar em contato com a gente! 

1 Equipe EaD 

Na organização dos diversos cursos propostos na modalidade a distância, o programa EaD da FPAC, 

articula suas atividades com os diversos departamentos da Instituição de Ensino nas diferentes áreas 

do conhecimento vinculando-se à direção geral, direção acadêmica, coordenação EaD, coordenação 

de cursos, professores conteudistas, professores tutores e equipe de apoio em tecnologia da 

informação e comunicação (TICs). 

1.1 Coordenação EaD 

Supervisiona a execução do projeto pedagógico do curso, seleciona professores conteudistas e tutores, 

realiza o planejamento e desenvolvimento das atividades de seleção e capacitação dos tutores 
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envolvidos no sistema, coordena e acompanhar a equipe de professores conteudistas na produção do 

material didático, coordena o curso como um todo, acompanha e supervisionar as atividades de 

tutoria, participa de aulas inaugurais e eventos que necessitem da sua presença. 

1.2 Coordenação de cursos 

Juntamente com o Núcleo Docente Estruturante (NDE), o coordenado de curso articula a elaboração 

do Projeto Pedagógico do Curso (PPC), verifica as metodologias propostas pelos professores das 

disciplinas e supervisiona todas as ações desenvolvidas a fim de garantir aos acadêmicos a formação 

prevista no PCC. 

1.3 Professor conteudista 

Planeja e elabora os conteúdos, as atividades realizadas nas agendas e a avaliação da disciplina. 

Também elabora o Plano de Ensino com indicações pedagógicas que garantem uma experiência de 

aprendizagem adequada ao conteúdo. 

1.4 Professor tutor 

Especialista na área de conhecimento da disciplina, acompanha todas as atividades on-line e monitora 

a evolução de seus alunos. Solicite sua ajuda, sempre que tiver alguma dúvida sobre as agendas e os 

conteúdos trabalhados. Caso queira falar pessoalmente com o seu tutor, uma vez por semana, ele 

estará disponível na sala de apoio aos alunos do EaD, conforme horário publicado pela instituição no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem e nos quadros de aviso da Faculdade. 

1.5 Equipe de apoio em tecnologia da informação e comunicação 

A equipe multidisciplinar, formada por profissionais de Design Educacional, Design Multimídia e 

Programação Web, que trabalha continuamente para oferecer o melhor conteúdo e organização da 

Sala Virtual. Esse grupo é supervisionado pela Direção Acadêmica e apoia os coordenadores de curso 

e professores das disciplinas no planejamento dos conteúdos, buscando formas diversificadas de 

estimular a aprendizagem. 

2 Características da educação a distância 
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Nós, FPAC, estamos empenhados em oferecer todas as condições para que você alcance seus objetivos 

durante o seu percurso de aprendizagem. Realizar um curso ou disciplinas na modalidade a distância 

é uma experiência enriquecedora quanto à construção de conhecimentos. 

É uma possibilidade de ter contato com as mais novas ferramentas tecnológicas e educacionais, que 

lhe propiciarão uma experiência marcante em sua trajetória acadêmica. Em um curso ou disciplinas a 

distância, você poderá organizar os seus horários de estudos, exercitando sua autonomia. No entanto, 

essa autonomia necessita de alguns compromissos: 

• Tenha disciplina: para desempenhar bem seu papel na construção do conhecimento, é 

importante que você organize o seu tempo, não só para fazer as leituras dos textos, como, 

também, para realizar as tarefas e os exercícios propostos no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA); 

• Planeje e organize seus estudos: faça do estudo uma prática constante e prazerosa, pois além 

de você expandir seu conhecimento, você estará preparado para fazer as avaliações solicitadas 

a distância e presencialmente. procure estabelecer uma rotina de trabalho, não deixando as 

atividades e leituras para a última hora. É fundamental que você defina horários de estudo e 

procure cumpri-los. Participar de um curso em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) exige 

postura ativa diante do processo de aprendizagem, e incorporar uma rotina de trabalho é a 

primeira delas. Faça a leitura atenta dos textos, tomando notas, ao término de cada página, 

sobre as questões centrais. Depois, procure montar um mapa/roteiro/esquema que condense 

os principais conceitos apreendidos; 

• Tenha persistência: ao longo do processo de aprendizagem a distância, você poderá se 

deparar com situações novas. Não desanime, seja persistente nos estudos;  

• Explore o material didático: No Ambiente Virtual de Aprendizagem você encontrará todo 

material didático necessário para desenvolver seu estudo, esteja atento ao cronograma das 

atividades propostas, esforçando se para realizá-las antes do prazo previsto. Recorra ao tutor 

e/ou colegas de turma, sempre que necessitar de ajuda; 

• Seja proativo: Sempre procure relacionar os conteúdos a situações de seu cotidiano. Assim, 

você fixa melhor o conteúdo, reúne elementos para interações com o professor tutor, com 

seus colegas, e ainda pode disseminar e provocar conhecimento nas redes socias. Lembre-se 

de que aumentando sua rede de relacionamentos, você aumenta também a chance de 

oportunidades profissionais; 

• Não fique com dúvidas: anote suas dúvidas, sugestões e reflexões e, na sala de aula virtual, 

converse com seu professor por intermédio das ferramentas de interação. 

• Sempre leia os avisos postados no AVA: Fique atento aos avisos postados no Ambiente Virtual 

de Aprendizagem, eles são fundamentais para auxiliá-lo durante seus estudos. 

• Fique sempre atento: procure visitar a Unidade logo no primeiro dia em que ela for 

disponibilizada no Ambiente Virtual de Aprendizagem. Assim, além de você ficar a par das 

leituras que terá de realizar e das atividades que deverá cumprir, vai poder calcular o tempo 

necessário para isso. Dessa forma, você poderá elaborar um cronograma de atividades, 

estabelecendo metas para cada dia de estudo. 
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3 Como estudar a distância? 

A educação a distância é uma modalidade de estudo bastante eficaz. No entanto, exige do aluno muita 

disciplina e organização. Seja o protagonista de sua aprendizagem. Conquiste a autonomia de estudo. 

Para isso, é importante que você acesse diariamente o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), 

FPAC, e faça as atividades dentro dos prazos definidos no calendário acadêmico 

 

Para auxiliá-lo na organização do seu estudo, a FPAC: 

• Disponibiliza no AVA o Calendário Acadêmico do EaD com todas as datas importantes do 

semestre letivo; 

• Informa a duração e prazos de cada aula/atividade, tanto a data/hora de início como a 

data/hora de término; 

• Posta avisos e lembretes, sobre as atividades a serem realizadas, alterações no calendário etc. 

Abaixo, seguem algumas dicas para facilitar a organização dos seus estudos: 

• Organize e programe horários diários para acessar o Ambiente Virtual de Aprendizagem 

(AVA): o hábito é fundamental para o desenvolvimento dos estudos. Lembre-se de que o 

tempo de estudo de cada disciplina a distância é o mesmo dedicado às disciplinas presenciais; 

• Estabeleça uma rotina de acessos e estudos: é fundamental para que você saiba, em primeira 

mão, tudo que seus tutores e professores estão disponibilizando para você, como tarefas, 

conteúdos, fóruns temáticos, produção individual e comentários, inclusive dos seus colegas.  

• Acesse o AVA várias vezes: nossa concentração tem um tempo limite; após nos dispersamos, 

e o aproveitamento não é mais o mesmo. Nesse sentido, são recomendados vários acessos 

semanais, utilizando um tempo de permanência menor do que acessar uma única vez na 

semana, durante um longo tempo; 

• Seja proativo: cada uma das disciplinas está organizada em 8 módulos de estudo com uma 

série de atividades que contemplam a leitura dos módulos, participação em fóruns temáticos, 

exercícios e uma produção individual. Realize as atividades solicitadas e vá marcando as já 

realizadas, para um melhor desempenho. Comece seus estudos com a leitura do módulo, 

participe dos fóruns temáticos e faça os exercícios indicados. Não adianta tentar realizar uma 

ATENÇÃO 

Lembre-se de que as atividades são disponibilizadas no Portal 

Universitário e possuem prazos determinados para a sua finalização. O 

cumprimento desses prazos depende de você. Portanto, organize-se. 

ACESSE DIARIAMENTE O AVA 
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atividade avaliativa sem estudo prévio. Seu objetivo deve ser o aprendizado. A nota será uma 

decorrência deste; 

• Resumos podem ajudar: faça um resumo dos tópicos principais abordados em todas as 

tarefas, é uma ótima forma de estudo. 

• Cumpra os prazos estabelecidos pelo seu tutor: não deixe para postar as atividades avaliativas 

na data limite. Imprevistos acontecem e podem impedir você de postar dentro do prazo; 

• Use a abuse do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA): utilize sempre as ferramentas 

disponíveis na plataforma para obter ajuda, esclarecer suas dúvidas, consultar a biblioteca 

virtual etc; 

• Conheça seu tutor: você poderá conhecê-lo durante os de plantão, para receber orientações 

sobre a metodologia e participar de grupos de estudos e atividades de extensão. Dessa 

maneira, você criará vínculos e perceberá que não está sozinho;  

• Lembre-se de que sua sala de aula é virtual: é nela que você encontrará seus tutores e poderá 

esclarecer suas dúvidas relativas ao conteúdo das disciplinas. Faça-se presente na sala de aula! 

• Realize os exercícios propostos em cada aula: eles podem ajudar você a identificar seus 

pontos forte e fracos de sua aprendizagem; 

• Realize as Atividades Avaliativas: elas o ajudarão a compor sua nota integral; 

• Participe dos fóruns temáticos: eles possuem um grande peso na composição de sua média; 

• Em caso de dúvidas técnicas ou administrativas, use o menu “Ajuda” do AVA ou contate nosso 

suporte pelo número 0800-10-7000; 

 

4 Postura acadêmica 

A partir do ingresso na universidade, você passa a fazer parte de um universo mais seleto, ao qual nem 

toda a população possui acesso. Você passa a integrar o corpo discente de uma Faculdade, e é 

esperado que sua conduta seja condizente com esse status. Assim, observe a adequação de sua 

linguagem e de sua postura. Evite a utilização de gírias e palavrões. Trate seus colegas, professores, 

tutores, funcionários da instituição com cortesia e respeito. Estenda esse tratamento às demais 

pessoas à sua volta. O conhecimento nos coloca diante do compromisso de crescer a cada dia, 

contribuindo com o crescimento das pessoas e dos ambientes que nos cercam. 

4.1 Netiqueta 

A Netiqueta é o conjunto de regras de conduta para a comunicação realizada via internet, sugerindo 

uma forma de estabelecermos uma relação respeitosa no ambiente virtual. A palavra parece uma gíria, 

mas é a junção de dois termos: o inglês “net” (rede) e “etiqueta” (conjunto de normas de conduta 

sociais). Para que a interação seja bem-sucedida, seja ela via e-mail ou por meio dos recursos de 

comunicação do AVA e das atividades propostas, é necessário que o aluno obedeça algumas normas: 
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• Evite escrever em caixa alta. As letras maiúsculas indicam que você está gritando ou 

enfatizando algum termo ou expressão com o seu receptor; 

• Ao enviar uma nova mensagem, especifique seu assunto no campo “assunto”; 

• Seja claro e objetivo. Evite erros gramaticais e utilize a linguagem apropriada para o momento, 

evitando o uso de gírias ou palavras impróprias para a ocasião. 

• Evite mensagens muito longas. A objetividade auxilia o receptor na compreensão da 

mensagem; 

• Evite flames (brigas) no ambiente virtual. Lembre-se de que estamos em um ambiente de 

aprendizagem e as discussões precisam manter o foco no estudo proposto. Nunca ofenda, 

xingue ou grite com alguém - dessa forma você evitará desgastes futuros com seus colegas. 

• Antes de fazer alguma pergunta ou enviar alguma mensagem para o seu tutor, observe o 

assunto. Evite enviar mensagens que nada acrescentam ao tema; 

• Caso queira enviar uma mensagem particular, utilize a ferramenta apropriada, encaminhando 

somente para a pessoa com a qual você deseja se comunicar. As respostas individuais devem 

ser mandadas diretamente para o destinatário, e não para a lista inteira; 

• Em relação às mensagens, por exemplo, é muito importante iniciá-las com uma saudação, que 

pode ser o nome do destinatário ou simplesmente um “Olá”, e finalizá-las com uma despedida: 

“Aguardo sua resposta”, “Desde já agradeço sua atenção” etc. Ao final, lembre-se também de 

se identificar, colocando sua assinatura numa linha isolada, abaixo da despedida, além do seu 

número de RA, Curso, Disciplina e ano. 

5 Planos de Ensino 

Trata-se de um dos documentos mais importantes de uma disciplina, pois contempla o planejamento 

completo da proposta de trabalho a ser desenvolvida pelo tutor, de acordo com o Projeto Pedagógico 

do curso (PPC), composto por:  

1. Ementa: composta por um parágrafo contendo os tópicos que fazem parte do conteúdo da 

disciplina estudada, cujo texto é extraído do PPC, elaborado e aprovado pelo Núcleo Docente 

Estruturante (NDE) do curso; 

2. Objetivos gerais e específicos: Um ponto fundamental no planejamento didático consiste na 

definição de objetivos, podendo ser definidos como objetivos gerais ou como objetivos 

específicos. Os objetivos gerais são amplos e devem ser alcançados a longo prazo. Os objetivos 

específicos, como o nome já diz, devem alcançados a curto prazo, geralmente dentro do 

planejamento de uma aula ou de uma atividade; 

3. Avaliação: Define as normas estabelecidas pela FPAC para a aprovação do aluno; 

4. Conteúdo programático: contém uma descrição mais detalhadas dos conteúdos descritos na 

ementa; 

5. Metodologia de ensino: qual a metodologia empregada pelo professor tutor durante o 

desenvolvimento de suas aulas (fóruns, trabalhos, provas online etc); 

6. sistema de avaliação: quais os critérios adotados pelo tutor para o cálculo da média P1 e P2. 

7. Bibliografia básica: composta por três livros 



Manual aluno EaD 
Faculdade Paulista de Comunicação - FPAC 

 

| Material didático produzido pela IES 
13 

 

8. Bibliografia complementar: composta por cinco materiais disponíveis na web. 

9. Distribuição do tempo: contém a distribuição das aulas (módulos) ao longo do semestre letivo. 

6 Material didático produzido pela IES 

O processo metodológico de desenvolvimento das disciplinas na educação a distância ocorre por 

intermédio das estratégias de ensino e aprendizagem adotadas pela FPAC, composto pelos seguintes 

componentes 

6.1 Material impresso (e-book) 

Todos os cursos oferecidos pela modalidade Ead FPAC, contam com livros (e-books), cujo conteúdo é 

disponibilizado gradativamente no decorrer do curso no formato .pdf, ou seja, você poderá baixá-los 

para o seu computador, tablet ou smartphone e acessá-los futuramente sem a necessidade usar seu 

pacote de dados.  

Desenvolvidos por uma equipe de professores conteudistas, com larga experiência no mercado de 

ensino e escritos em uma linguagem dialógica de fácil compreensão e agradável leitura. Cada livro é 

composto por oito módulos de estudo contendo entre 8 e 12 páginas com a seguinte estrutura: 

6.1.1 Elementos pré-textuais  

Os elementos pré-textuais têm finalidades de identificar o livro como um todo e fazer uma síntese do 

que será apresentado nos elementos textuais, composto pelos seguintes elementos:  

1. Abertura do livro: trata-se da parte inicial do livro composto pela sua capa, créditos, título da 

disciplina, apresentação da disciplina, objetivos gerais e os módulos que compõem o livro: 

✓ Capa: Elaborada pela equipe de comunicação visual FPAC;Créditos: Impressa 

imediatamente após a capa, contendo toda a parte legal como os dados de 

catalogação (geralmente a Câmara Brasileira do livro), direitos autorais (copyright), o 

ISBN e equipe técnica envolvida no processo (direção geral e acadêmica, coordenação 

EaD e de cursos, autor e equipe técnica-administrativa; 

✓ Título: Nome da disciplina (conforme descrito no PPC);  

✓ Apresentação da Disciplina: Trata-se do texto de apresentação geral da disciplina, no 

início do livro texto com o objetivo de iniciar uma conversa motivadora com o aluno 

sobre o estudo proposto para a disciplina e sua importância para a formação 

profissional do aluno; 

✓ Objetivo geral da disciplina: composto por um ou mais objetivos que contemplem os 

saberes, as competências e habilidades que os alunos devem alcançar com a disciplina; 

✓ Módulos: o que será estudado pelo aluno no decorrer da disciplina, contemplando os 

títulos dos 8 módulos. 
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2. Abertura do módulo: todos os oito módulos são compostos pela sua abertura contendo o 

título da disciplina, título do módulo, seus objetivos específicos e temas a serem abordados 

(sumário). 

✓ Título: Nome da disciplina (conforme descrito no PPC); 

✓ Título do módulo: nome do módulo (capítulo) definido pelo professor conteudista. 

✓ Objetivo específicos: composto por um ou mais objetivos que contemplam os saberes, 

as competências e habilidades que você deverá alcançar ao final do módulo; 

✓ O que você irá aprender: quais os temas a serem abordados pelo módulo (sumário). 

 

6.1.2 Elementos textuais 

Trata-se do conteúdo desenvolvido pelo módulo, aquilo que você deverá estudar para atingir os 

objetivos propostos, sendo composto por: 

• Introdução: Introduz de forma clara, objetiva e dialógica o que será estudado por você no 

módulo em questão. Trata-se do espaço inicial em que o professor conteudista resgata tópicos 

de módulos anteriores, fazendo as devidas observações e sobretudo, ligando as etapas de 

aprendizagem com o que será apresentado nas próximas páginas. É o momento de despertar 

o seu interesse pela leitura, numa linguagem atrativa e convidativa. 

• Conteúdo: aborda o conteúdo desenvolvido no módulo.   

• Elementos iconográficos: para que o material didático atinja os objetivos esperados, são 

destacados ao longo do texto aspectos que merecem sua maior atenção por meio de caixas de 

textos associadas a uma linguagem iconográfica.  
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6.1.3 Iconografia empregada nos módulos 

Para que o material didático atinja o objetivo esperado pelo professor conteudista, são destacados, ao 

longo do texto, aspectos que merecem sua maior atenção. Apresentamos, a seguir, os quadros icônicos 

que poderão constar nos textos produzidos: 

 

ATENÇÃO 

Usado para destacar pontos importantes de um texto, chamando sua 
para a importância do tema. Toda vez que ela aparecer no texto, você 
deverá ler com muita atenção o seu conteúdo, pois as informações 
contidas podem ser relevantes para a realização de atividades 
seguintes. Sua leitura pode evitar possíveis dúvidas posteriores. 

 

NOTA 

Contêm informações adicionais sobre o assunto estudado. Sua leitura 
não é obrigatória para o desenvolvimento das atividades 
complementares, mas lembre-se: quanto mais informação tiver, 
melhor será o seu aproveitamento. 

 

SAIBA MAIS 

Não se trata de um texto complementar, mas de um link externo para 
um material extra, indicado pelo conteudista. A ideia é trazer ao longo 
do texto links em que você possa clicar e ser direcionado a uma leitura 
complementar, como sites de sociedades específicas, artigos 
científicos, filmes do Youtube etc. 

 

PENSE COMIGO 

Nessa caixa icônica você será incentivado a pensar de maneira crítica, 
levando-o a questionamentos e reflexões acerca do conteúdo 
estudado.  Exemplo: Como a equipe de saúde pode atuar para reduzir o 
medo e o precon-ceito em relação à vacina nos idosos? 
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AGORA É COM VOCÊ 

Aqui você encontrará atividades práticas que podem ser feitas após o 
estudo do módulo, por exemplo: “Que tal criar o “mapa inteligente” do 
seu território? É uma maneira simples de você e sua equipe planejarem 
ações e avaliar riscos, bem como identificar os equipamentos sociais de 
seu território. Reúna sua equipe e mãos à obra. 

6.2 Fóruns temáticos 

Uma habilidade importante, a ser desenvolvida por você, na educação a distância é a capacidade de 

desvincular o ato de estudar de uma ação passiva, típico do ensino tradicional, mas que não é 

característico ou bem-vindo no ensino a distância, no qual é necessário que você seja um agente da 

sua própria aprendizagem. 

O fórum de temático online pode ser considerado uma parte importante para o desenvolvimento de 

seu aprendizado, pois permite uma interação com o seu tutor e colegas para discutir aspectos 

importantes sobre o tema estudado. A cada dois módulos, você será convidado a participar da 

discussão proposta.  

 

6.3 Avaliações online 

Avaliar o aluno de um curso EaD, por intermédio de testes online, permite ao tutor, avaliar o que você 

pôde aprender durante certo período do curso. Muita gente que assiste às aulas não foca no assunto 

ou presta atenção do conteúdo, e com os testes online, o tutor online poderá avaliar o seu nível de 

aprendizado.  

No Ambiente Virtual de Aprendizagem, você será avaliado por intermédio de duas provas contendo 

de 10 questões contextualizadas do tipo teste. Uma válida para o computo da média P1 e, a outra, 

válida para o computo da média P2. Essas avaliações equivalem a 10% da média final da P1 e P2.  

As questões online são produzidas especialmente para você, provenientes de um banco de questões 

randomizadas, ou seja, sua prova será diferente a do seu colega. 

ATENÇÃO 

A participação nos fóruns temáticos é obrigatória. Eles possuem 

um peso de 30% no computo de sua média final nas avaliações P1 e P2. 

Não deixe de participar, pois além de contribuir com os integrantes de 

sua sala, você contribui para a ampliação do seu conhecimento, além de 

conhecer melhor seus colegas de turma. 
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7 Calendário acadêmico 

 

Confira datas importantes para a graduação no Calendário Acadêmico disponível no site da faculdade, 

onde é possível também acessar calendários de anos anteriores. 

8 Sistema de Avaliação 

A avaliação do desempenho acadêmico do aluno é realizada por disciplina na perspectiva do curso, 

abrangendo o desempenho do aluno nas atividades desenvolvidas no ambiente virtual, atuação nos 

estudos e avaliações presenciais.  

As avaliações presenciais têm peso superior às avaliações e atividades a distância, sendo 6,0 para 

avaliação presencial e 4,0 para as avaliações e atividades a distância. É considerado aprovado nos 

componentes curriculares o aluno que obtiver nota igual ou superior a 6,0. As notas serão divulgadas 

no Portal do Aluno, conforme Calendário Acadêmico. O registro da nota é feito no Sistema de Registro 

e Controle Acadêmico pelo professor-tutor responsável pela disciplina. 

O quadro a seguir mostra o critério adotado para as disciplinas ofertadas na modalidade EaD 20%. 

 

O quadro a seguir mostra o critério adotado para as disciplinas ofertadas na modalidade EaD 100%. 
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8.1 Avaliação Multidisciplinar 

A avaliação multidisciplinar, integrante da sistemática de verificação do rendimento escolar, procura 

diagnosticar se o aluno, ao longo do curso, desenvolveu habilidades e competências para o exercício 

da profissão, proporcionando-lhe, inclusive, visão integrada e abrangente do currículo, no contexto 

dos objetivos formulados para o curso. 

No intuito de motivar os alunos, ser-lhes-ão atribuídos pontos acrescidos ao total dos obtidos em cada 

disciplina, após a 2ª avaliação trimestral. 

8.2 Dependência 

O aluno de curso de graduação que não tiver alcançado a frequência escolar mínima, ou a média final 

exigida, repetirá a disciplina sob regime de dependência. 

O aluno aprovado em todas as disciplinas do período cursado é promovido ao semestre letivo seguinte, 

admitindo-se, ainda, a promoção para o período subsequente quando apresentar até 4 (quatro) 

disciplinas pendentes, independentemente do semestre letivo a que se refiram as dependências. 

O aluno será considerado reprovado, ficando retido no semestre letivo para cursar somente as 

disciplinas em dependência, quando ultrapassar os limites dos itens acima. 

Poderão organizar-se classes ou turmas especiais, sob regime de dependência, em período não 

necessariamente semestral desde que preservada a qualidade de ensino. 

8.3 Períodos de Provas 

As provas serão efetuadas ao final de cada trimestre, conforme calendário escolar publicado nesse 

manual. Não serão permitidas mudanças de turma e de turno para a realização das provas. 
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8.4 Provas Substitutivas 

O aluno poderá requerer na Secretaria, no período estabelecido no Calendário Escolar, uma única 

prova substitutiva de cada disciplina, em lugar daquela(s) não efetuada(s), mediante pagamento da 

respectiva taxa. O requerimento poderá ser feito por terceiros, desde que preenchido correta e 

totalmente. 

O conteúdo das provas será estabelecido pelo professor e estas realizadas nas datas fixadas no 

Calendário Escolar. Não haverá substitutivas das próprias substitutivas. 

8.5 Vista às Provas, da Revisão e alteração de notas. 

É importante, do ponto de vista didático, o diálogo entre aluno e professor quanto aos resultados da 

verificação da aprendizagem. 

O pedido de revisão deverá ser formalizado quando esse diálogo, após mediação do Coordenador do 

Curso, se necessário, tornar impossível dirimir a dúvida levantada. Assim, não sendo possível acordo 

sobre o questionado, o aluno poderá recorrer, por escrito, à Direção Geral das Faculdades. Para tanto, 

as argumentações deverão ser objetivas. Alegação de simples insatisfação do aluno com o resultado 

não ensejará curso à tramitação de requerimento de revisão de prova. 

Os motivos apontados deverão, exemplificativamente, enquadrar-se entre outras, as seguintes 

hipóteses: 

• não coincidência entre a nota atribuída e o gabarito da correção; 

• engano na identificação da autoria da prova; 

• incoincidência entre resposta rejeitada pelo professor e explicação dada em sala de aula ou 

consignada em livro-texto; 

• tratamento diferente dado para respostas idênticas dadas por alunos da mesma turma. 

9 Orientações sobre o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 

As aulas online são postadas na Plataforma Moodle1 FPAC, uma das plataformas mais usadas em todo 

mundo. 

No AVA FPAC, o conteúdo apresentado utiliza vários recursos pedagógicos, tais como textos 

complementares e obrigatórios, ilustrações, fotos, animações, vídeos, exercícios, fóruns etc. Esses 

recursos tornam o material dinâmico e interessante. A publicação em formato multimídia permite, 

 
1 O Moodle (Modular Object Oriented Distance LEarning) é um sistema gerenciamento para criação de cursos online, também 

chamados de Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) ou de Learning Management System (LMS). O Moodle pode ser 

instalado em várias plataformas que consigam executar a linguagem php tais como Unix, Linux, Windows. MAC OS. Como 

base de dados podem ser utilizados MySQL, PostgreSQL, Oracle, Access, Interbase ou ODBC. 
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também, que toda a navegação realizada pelo aluno no material fique registrada no Portal. Com isso 

os professores-tutores podem acompanhar o seu estudo, bem como a evolução de sua aprendizagem. 

9.1 Configurações do computador 

Para que os recursos utilizados nas aulas funcionem adequadamente, é preciso que o seu computador 

tenha, no mínimo, as seguintes configurações: 

9.1.1 Hardware 

• Processador: Pentium III 500 MHz; 

• Memória RAM: 128 MB (recomendado: 256 MB); 

• Monitor: VGA com resolução 800 x 600 e suporte a High Color 16 bits; 

• Conexão internet; 

• Caixa de som ou fone de ouvido. 

9.1.2 Software 

• Sistema operacional: Windows 98 ou superior, Linux, IOS; 

• Navegador (browser): Internet Explorer 7.0 ou superior, Firefox 3 ou superior ou Chrome; 

• Adobe Reader; 

• Adobe Flash Player 10. 

9.2 Como acessar o ambiente AVA 

Para acessar o Ambiente Virtual de Aprendizagem FPAC é muito simples, basta seguir os passos abaixo: 

1. Acesse o site FPAC; 

2. Na área reservada ao aluno, informe seu login e senha e clique no botão Entrar; 

3. A tela descrita na figura 2, será exibida em seu navegador; 
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Figura 1 - Tela inicial do Portal do Aluno. 

 

4. Clique em “Acesso à Plataforma Moodle Disciplinas EaD – Graduação”, figura 3. 

Figura 2 - Acesso à Plataforma Moodle. 

 

 
5. A tela descrita na figura 4, será exibida em seu navegador; 



Manual aluno EaD 
Faculdade Paulista de Comunicação - FPAC 

 

| Orientações sobre o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 
22 

 

Figura 3 - Tela de entrada do Moodle (Painel). 

 

Nessa tela, você encontrará: 

• Os últimos avisos postados: leia sempre esses avisos, eles contêm informações importantes 

para você; 

• Menu superior: permite o acesso a vários serviços, tais como biblioteca, ajuda; avisos, Office 

365 etc. 

• Acesso aos seus cursos: Ao rolar a tela para baixo, serão exibidos os cursos ofertados a você 

na modalidade EaD, figura 5. 

9.2.1 Menu superior 

• Biblioteca: nesse menu, você encontrará várias maneiras de pesquisa no acervo da biblioteca 

FPAC, tais como livros eletrônicos, pesquisa ao acervo da biblioteca Campos Salles, 

empréstimo, reserva e renovação, entre outros; 

• Ajuda: Caso tenha alguma dúvida sobre o EaD, nesse menu, você poderá baixar o manual do 

aluno EaD, esclarecer suas principais dúvidas por intermédio de “Perguntas e Respostas mais 

Frequentes”, gerar chamados no atendimento online ou entrar em contato telefônico com o 

suporte técnico EaD. 

• Avisos: aqui você acessa todos os avisos disponibilizados na Plataforma, como horário das 

provas presenciais, plantão de tutores etc; 

• Office 365: um link direto para que você possa acessar o Office 365. Para maiores 

esclarecimentos, leia o tópico (Office 365). 

9.2.2 Como acessar um curso (disciplina) 

1. Clique na disciplina desejada; 
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2. Uma tela, contento informações sobre a disciplina, bem como seus módulos disponíveis para 

acesso (conforme calendário acadêmico) será exibida em seu navegador, figura 6; 

 

10 Informações acadêmicas complementares 

10.1 Atendimento aos discentes 

A Faculdade Paulista de Comunicação - FPAC, institucionalizando as diretrizes do seu Plano de 

Desenvolvimento Institucional, valoriza o Atendimento ao Discente. Tendo em vista a importância, na 

missão da IES, da formação de cidadãos éticos e profissionais competentes para o contexto atual, é 

lógico que se passe a pensar em termos de acesso e permanência dos ingressantes na Instituição. 

Conforme o artigo 26, parágrafo 1o, da Declaração Universal de Direitos Humanos, o acesso à 

Educação Superior deve ser baseado no mérito, capacidade, esforços, perseverança e determinação, 

demonstrados pelos que a buscam. A Educação Superior deve ser oferecida em qualquer idade e para 

quaisquer pessoas, com base nas competências adquiridas anteriormente. A igualdade de acesso, pois, 

não admite qualquer discriminação em termos de raça, sexo, idioma, religião, ou de condições sociais 

e de deficiências físicas. Por outro lado, além do acesso, é preciso pensar na permanência dos alunos. 

Para tanto, entra em pauta o desenvolvimento de soluções educacionais que minimizem as variáveis 

que interferem nas condições de permanência. A atenção dispensada ao binômio 

acesso/permanência, bem como as definições da Política Institucional para o Ensino, são prioridades 

para a IES. 

10.1.1 Objetivo Geral 

Trata-se de uma preocupação institucional macro  que  objetiva a democratização da permanência,  a 

integração,  a participação,  apoio e atendimento devidos aos alunos matriculados na IES, a partir da 

promoção e execução de programas e projetos propostos por vários setores da FICS. 

10.1.2 Objetivos Específicos 

• Atualizar e disponibilizar constantemente o Manual do Aluno; 

• Elaborar, acompanhar e avaliar de que forma o atendimento ao discente é realizado; 

• Desenvolver novas alternativas para o acesso e permanência discente; 

• Identificar alunos com carências educacionais e realizar ações de superação das dificuldades; 

ATENÇÃO 

Ao iniciar um curso LEIA seu PLANO DE ENSINO e 

fique atento ao calendário acadêmico para não perder os 

prazos estipulados 
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• Realizar ações de acompanhamento aos alunos que necessitam de atendimento especial; 

• Viabilizar oportunidades de estágio, monitoria, iniciação científica, dentre outras, para os 

alunos dos cursos da FICS; 

• Articular a formação discente com a educação continuada; 

• Monitorar e acompanhar os egressos. 

Visando alcançar os objetivos propostos, o Atendimento ao Discente é desdobrado nas seguintes 

atividades, de forma permanente: 

10.1.3 Bolsas 

A Faculdade Paulista de Comunicação possui a adesão ao Programa Universidade para Todos (Prouni), 

Fies, Educar para a Vida e Quero Bolsa. 

10.1.4 Programa de iniciação científica 

Conforme as políticas de pesquisa, já descritas no PDI a Instituição incentivará atividades de pesquisa 

entre docentes e discentes, onde constam: Estímulo à  participação  em  projetos  de  iniciação 

científica, promovendo a possibilidade do fornecimento de bolsas e incentivos para tal. 

10.1.5 Programa de Nivelamento 

A Faculdade Paulista de Comunicação possui um Programa de Nivelamento Acadêmico, ofertando 

cursos de Nivelamento em Língua Portuguesa e Matemática, que podem ser freqüentados pelos 

acadêmicos ao longo de todo o curso e tem por finalidade a possibilidade de suprir carências em sua 

formação acadêmica anteriores ao ingresso no ensino superior. Este processo tem por objetivo 

identificar e minimizar as lacunas que os alunos trazem de sua formação anterior, promovendo 

mecanismos de nivelamento e oferecendo condições para aprendizagens significativas na Educação 

Superior. 

Nivelamento em Língua Portuguesa: que tem como objetivos auxiliar os acadêmicos em ampliar 

conhecimentos básicos de Língua Portuguesa; desenvolver habilidades conceituais na área de Língua 

Portuguesa; qualificar os acadêmicos ingressantes para melhor aproveitamento em seus cursos, a fim 

de reduzir a evasão. 

Nivelamento em Matemática: que tem como objetivos auxiliar os acadêmicos em ampliar 

conhecimentos básicos de Matemática; desenvolver habilidades conceituais na área matemática; 

10.1.6 Condições de Acesso 

O corpo discente da Faculdade Paulista de Comunicação é constituído pelos alunos regulares. O aluno 

regular é o aluno matriculado em curso de graduação, pós-graduação e extensão. O acesso do corpo 

discente ocorre por meio de um Processo de Seleção, que está disciplinado no Regimento da Faculdade 

Paulista de Comunicação, ou ainda, por meio de transferência, observado o limite de vagas oferecidas 

para o curso solicitado e a legislação vigente. 
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10.1.7 Formas de Acesso/Seleção do Corpo Discente 

Acesso aos cursos de Graduação: 

• Concurso Vestibular: é realizado o Vestibular Unificado. Constitui-se de prova de múltipla 

escolha e redação. 

•  Processo Seletivo complementar: é realizado após o Concurso Vestibular, com uma prova de 

redação e está condicionado à existência de vagas remanescentes nos cursos, após a matrícula 

dos classificados no primeiro processo. 

• Ingresso de Diplomado: é oferecido a graduados em curso superior, que podem requerer 

ingresso em curso de Graduação, condicionado à existência de vagas no curso e mediante 

processo seletivo. 

• Transferência: é uma oportunidade de prosseguir na FICS, o curso de Graduação iniciado em 

outra IES, condicionada a existência de vagas no curso e mediante processo seletivo. 

 

Acesso aos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu: 

O ingresso aos cursos de Pós-Graduação Lato Sensu, incluirá as etapas de candidatura, análise de 

documentos, seleção (se for o caso), e matrícula. A seleção efetiva-se mediante análise da 

documentação, podendo incluir prova, entrevista e outros mecanismos, desde que especificados no 

projeto do curso. A condução desse processo é desenvolvida pelo coordenador do curso, indicado pelo 

diretor da Faculdade. O número de vagas é fixado previamente, a cada edição do curso, e divulgado 

com as demais informações do curso. 

Acesso aos Cursos de Extensão: 

No que se refere a ingresso em cursos de extensão, os pré-requisitos de formação e/ou conhecimentos 

específicos são descritos no projeto. A inscrição ocorrerá por meio de sistema próprio que permite o 

acompanhamento dos cursos e a certificação do aluno. 

10.1.8 Atendimento aos alunos e estímulo ao ingresso e à permanência 

O discente da FICS, dos diversos níveis de ensino, receberá atendimento em todos os setores 

pedagógico-administrativos da FICS ou na Central de Atendimento ao Aluno, que integra os setores de 

registro acadêmico, financeiro, bolsas, estágios, iniciação científica, educação continuada, 

atendimento pedagógico, ouvidoria institucional e diplomados É objetivo da FICS o aprimoramento 

constante de ações de aproximação e relacionamento com a comunidade, muito especialmente com 

os jovens que se preparam para uma escolha profissional e carecem de informações e esclarecimentos 

sobre vestibular, cursos, mercado de trabalho, orientação profissional e programas de apoio 

financeiro. Para efetivar este objetivo, a FICS buscará o aprofundamento do relacionamento com 

entidades públicas e privadas por meio de contatos frequentes com as coordenações pedagógicas das 

escolas, com o intuito de divulgar e incentivar a participação dos estudantes nas atividades realizadas. 
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10.1.9 Núcleo de Orientação Psicopedagógica 

O Núcleo de Orientação Psicopedagógica (NOP) é corresponsável pela construção de uma equipe de 

trabalho comprometida e, sobretudo, convicta da viabilidade das prioridades consensualmente 

assumidas e formalizadas na proposta de trabalho da FICS. Exerce, no espaço da autonomia que lhe é 

conferida, seu papel de elemento chave na orientação e acompanhamento dos resultados do 

desempenho acadêmico obtidos pelos discentes frente às ações planejadas e executadas pelos 

docentes. No exercício específico de sua profissão articula e mobiliza a equipe educacional, 

vivenciando suas atividades intencionais voltadas à melhoria do fazer pedagógico da sala de aula. O 

Núcleo de Orientação Psicopedagógica atua com base em três dimensões: 

a) Preventiva: Consiste em acompanhar o fazer pedagógico, a fim de se obter resultados 

positivos na melhoria do processo ensino-aprendizagem. 

b) Construtiva: Auxiliar o docente a superar suas dificuldades de maneira positiva e cooperativa. 

c) Criativa: Estimular a iniciativa do docente a buscar novos caminhos, criar e inovar recursos. 

O NOP fica à disposição dos Coordenadores de Cursos e docentes para auxiliá-los.  

10.1.10  Programa de Acompanhamento Psicopedagógico 

Durante o processo de ensino e aprendizagem, observam-se problemas de ordem diversa 

apresentados pelos alunos, a exemplo da dificuldade de adequação ao ritmo da vida universitária, 

geradores de conflito de âmbito emocional, social, político e comprometedores do desempenho 

acadêmico. O Programa de Acompanhamento Psicopedagógico do NOP objetiva mediar processos de 

orientação e acompanhamento aos alunos que não estejam apresentando rendimento acadêmico 

satisfatório relacionado à aprendizagem, ao convívio universitário, às escolhas vocacionais, entre 

outras, favorecendo equilíbrio emocional e minimização das dificuldades apresentadas no processo de 

aprendizagem e relacionadas á vida universitária. 

10.1.11  Clínica de Atendimento Psicopedagógico  

A Clínica de Atendimento Psicopedagógico Faculdade Paulista de Comunicação tem por finalidade 

prestar um serviço, gratuito, aos alunos que necessitarem em virtude das demandas específicas de 

cada docente. O mundo atual apresenta infinitas vicissitudes as quais podem dificultar o rendimento 

acadêmico bem como sua interação no dia a dia, tanto internamente à Faculdade quanto nos outros 

espaços de convivência do mesmo, como trabalho, família etc. 

Dessa maneira, acreditamos que um aluno, que se realize de forma plena, tem seu rendimento mais 

eficiente não apenas na faculdade, mas também na vida com um todo. Fundamental é pensar esse 

aluno em sua integralidade, desenvolvendo suas potencialidades e, assim, podendo contribuir com a 

sociedade como um todo. 

Nesse sentido, a Faculdade Paulista de Comunicação, em conformidade com sua missão, coloca mais 

essa possibilidade de auxílio ao aluno que sentir a necessidade de melhorias em seu rendimento 

escolar, bem como a tentativa de compreensão das motivações que fizeram com que 

houvesse essa diminuição de rendimento. 
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10.1.12  Registro e Controle Acadêmico 

O registro e o controle acadêmico, em especial do fluxo curricular, das matrículas, dos trancamentos, 

bem como o registro e o controle de frequência e de notas, de aprovação e de reprovação dos alunos, 

estão previstos no Regimento da Faculdade Paulista de Comunicação. As questões acadêmicas, 

expedição de atestados, históricos escolares, matrículas, rematrículas, trancamentos, transferências, 

aproveitamento de estudos, trancamentos de matrículas, registro de diplomas, entre outras 

atividades, são de responsabilidade da Secretaria Geral.  

O registro e o controle acadêmico merecem tratamento eficiente, com controle permanente das 

informações disponíveis, mediante a implantação de um sistema informatizado que armazena os 

dados e as informações atualizadas da situação escolar dos alunos. 

O sistema informatizado registra os dados e as informações do processo seletivo para ingresso nos 

cursos e sua operacionalização é de responsabilidade da Secretaria Geral. O registro acadêmico se dá 

por meio do preenchimento dos diários de classe pelos professores, nos quais constam as notas e as 

faltas do período letivo e a descrição dos conteúdos programáticos abordados, bem como as atividades 

complementares realizadas pelos estudantes. O sistema de controle do registro acadêmico é 

informatizado e integrado ás demais unidades. O sistema integra o controle financeiro e a biblioteca e 

permite que docentes insiram notas e as faltas do período letivo. 

10.1.13 Apoio à realização de eventos internos, externos e à produção discente 

Esta ação deve ser concretizada por meio, da criação de programas de apoio e projetos desenvolvidos 

na Faculdade, que contemplem: 

• Incentivo a discentes a publicarem artigos científicos e periódicos; 

• Incentivo a participação em Congressos, Simpósios, Seminários, dentre outros; 

• Apoio a grupos de pesquisa na faculdade; 

• Publicação de revista da Faculdade Integra/ação Revista Acadêmica e Revista de Pós-

Graduação Multidisciplinar; 

• Organização de eventos (encontros, mostras, palestras), dentre outros. 

10.1.14  Programa de acompanhamento dos egressos 

Em 09 de outubro de 2015, o Diretor Geral da FICS instituiu o Programa de Acompanhamento dos 

Egressos, sendo um dos princípios: valorização profissional, relacionamento contínuo, educação 

continuada, avaliação e autoavaliação, dentre outros. Por este motivo, a Coordenação do PAE será 

uma atribuição da Direção Geral da FICS. 

Podemos afirmar que o perfil dos egressos da Faculdade Paulista de Comunicação, observadas as 

peculiaridades de cada curso, pode ser apresentado como um profissional tecnicamente competente 

na sua área de atuação, com perfil crítico, empreendedor, criativo e reflexivo.  

Baseado na prática da "educação ao longo de toda a vida", conforme apresentada pela UNESCO no 

Relatório da Comissão Internacional sobre a Educação para o Século XXI, o egresso da Faculdade 
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Paulista de Comunicação pode também ser caracterizado como um profissional capaz de atuar em 

tempos de mudanças, e responder às novas e constantes demandas sociais e do mercado de trabalho. 

10.1.15  Competências a serem desenvolvidas 

A definição das competências (que incluem conhecimentos e atitudes), observadas as peculiaridades 

de cada curso, foi realizada de acordo com o Referencial para as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

os cursos de graduação, contido no Parecer CNE/CES n 67/2003. As principais competências definidas 

pela Faculdade Paulista de Comunicação a serem desenvolvidas são: 

a) Domínio dos conteúdos que compõem os cursos, a partir de perspectivas teóricas e práticas; 

b) Ampla formação cultural que lhe permita a interação da formação específica com o 

conhecimento social interdisciplinar; 

c) Reflexão sobre as questões centrais da ética, como meio de propiciar a aplicação dos 

conhecimentos nesta perspectiva, visando um melhor agir do egresso não só no âmbito 

profissional, mas também social; 

d) Domínio das novas tecnologias e métodos, como instrumentos facilitadores da pesquisa, 

visando sua permanente compreensão e renovação; 

e) Julgamento e tomada de decisões que possibilitem não só o exercício de atividades 

profissionais cotidianas, mas principalmente a intervenção nas realidades regionais, a partir 

da consideração de suas características geográficas, culturais, econômicas e políticas, dentro 

de um enfoque de universalidade. 

10.2 Office 365 

A FPAC possui uma parceria com a Microsoft, oferecerendo a seus estudantes e docentes, acesso 

gratuito à solução completa do Office 365, que inclui o Office Online (Word, PowerPoint, Excel e 

OneNote), 1 TB de armazenamento no OneDrive, o Yammer e sites do SharePoint. 

Como estudante da FICS, você pode utilizar a ferramenta em até cinco dispositivos, como smartphones 

e tablets. Dessa forma, você pode acessar os programas em qualquer lugar e a qualquer momento, 

por meio da computação em nuvem, facilitando seus estudos e aumentando sua produtividade. 

10.2.1 Como acessar 

Ter acesso e poder utilizar sua conta Office 365 é fácil. Se já possui uma conta de e-mail 

@campossalles.br ativa (correspondente a um aluno registrado no respetivo sistema acadêmico ou a 

um funcionário - docente ou não-docente registrado no sistema de Recursos Humanos) poderá desde 

já utilizar sua conta Office 365. 
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O Licenciamento inclui os seguintes programas e serviços: 

• Azure Active Directory Basic para EDU 

• School Data Sync (Plano 1) 

• Stream for Office 365 

• Microsoft Teams 

• Microsoft StaffHub 

• Flow para Office 365 

• PowerApps para o Office 365 

• Azure Rights Management 

• Microsoft Forms (Plano 2) 

• Microsoft Planner 

• Sway 

• Gerenciamento de Dispositivo Móvel do Office 365 

• Yammer for Academic 

• Office Online Educacional 

• Skype for Business Online (Plano 2) 

• Sharepoint Plano 1 para EDU 

• Exchange Online (Plano 1) 

• Onedrive (1TB de armazenamento) 

10.3 Tempo máximo para conclusão do curso 

• Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Sistemas de Informação e Pedagogia: 

devem ser integralizados em, no máximo, 14 semestres; 

• Direito: deve ser integralizado em, no máximo, 16 semestres; 

• Cursos Superiores de Tecnologia: devem ser integralizados em, no máximo, 6 semestres. 

10.4 Trancamento 

É concedido o trancamento de matrícula para o efeito de, interrompidos temporariamente os estudos, 

manter o aluno sua vinculação às Faculdades e seu direito à renovação de matrícula. 

ATENÇÃO 

Caso você não esteja conseguindo acessar o Office 365, por 

intermédio dos procedimentos descritos anteriormente, procure um dos 

assistentes de laboratório e solicite ajuda para cadastrar seu login e senha 

na Plataforma do Office 365.  
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O trancamento é concedido, no prazo estabelecido pelo calendário acadêmico, por tempo 

expressamente estipulado no ato, não podendo ser superior a 04 (quatro) períodos letivos, incluindo 

aquele em que foi concedido. 

Não são concedidos trancamentos imediatamente consecutivos que, em seu conjunto, ultrapassem o 

tempo previsto no parágrafo anterior, nem trancamentos sucessivos, não consecutivos, que, em seu 

conjunto, ultrapassem aquele limite. 

Os encargos educacionais deverão estar quitados até o mês da ocorrência do trancamento. 

10.5 Cancelamento 

O aluno poderá cancelar a matrícula mediante preenchimento do formulário próprio, com liberação 

da Tesouraria desde que esteja em dia com suas mensalidades. Em caso de cancelamento, o aluno 

perderá o vínculo com as Faculdades. Seu retorno será possível após classificação em novo Processo 

Seletivo. 

O cancelamento poderá ocorrer: a pedido, uma vez quitados os encargos educacionais devidos à data 

do requerimento; por desligamento em virtude de infração disciplinar. 

A matrícula poderá ser declarada nula, em qualquer tempo, com perda total das contribuições já pagas 

pelo aluno, quando houver sido constatado vício, rasura ou falsidade ideológica em qualquer dos 

documentos por ele apresentados. 

10.6 Solicitação de atestados e documentos diversos 

Atestados e Documentos diversos devem ser requeridos pessoalmente na Secretaria da FICS ou 

eletronicamente ( via chamado no portal ) 

Nos requerimentos devem constar: nome completo do aluno, registro acadêmico, curso, turno, 

semestre letivo em que o aluno esteja matriculado e o documento desejado. 

A taxa respectiva deverá ser recolhida na Tesouraria da FICS. 

Os documentos solicitados estarão à disposição dos alunos pelo prazo de trinta dias; decorrido esse 

período o documento será inutilizado com prejuízo da taxa da recolhida. 

10.7 Pedidos de Diplomas 

Os concluintes dos cursos deverão requerer o respectivo diploma junto à Secretaria, nas datas 

estabelecidas no Calendário Escolar. Ao requerimento do diploma, constante do site, em Serviços on-

line, deverão ser juntados os documentos nele relacionados. 

Não serão aceitos requerimentos sem que a documentação esteja legível, completa e correta. 
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Após o prazo estipulado para o pedido de diploma, as Faculdades não responderão pelo atraso que 

poderá sofrer o registro junto ao órgão competente. 

10.8 Do sistema de controle financeiro 

Os assuntos financeiros deverão ser tratados exclusivamente no Departamento respectivo. 

10.8.1 Carnê de Pagamentos 

O carnê de pagamentos é emitido em via única, nele constando: nome do aluno, curso e código da 

matrícula, além da data do vencimento, mês de referência e valor das mensalidades. 

Não serão aceitos pagamentos sem o devido carnê. No caso de extravio, o aluno poderá acessar no 

site a 2ª via na Área Restrita ao Aluno. 

10.8.2 Local de pagamento 

Os pagamentos das mensalidades, até a data de vencimento, devem ser efetuados em qualquer 

agência bancária. Mensalidades atrasadas deverão ser pagas somente no Banco Autorizado, acrescidas 

de multa e correção monetária devidas. 

Não serão aceitos pagamentos efetuados por meio de Documento de Ordem de Crédito (DOC), Ordem 

de Pagamento (OP), depósito bancário etc., consequentemente, não haverá quitação do débito. 

10.8.3 Prazo de Pagamento 

A data normal de vencimento das mensalidades está fixada no dia 6 de cada mês; esta data poderá ser 

prorrogada ou antecipada, sendo o aluno avisado com antecedência, em ambos os casos. 

Serão cobradas, conforme a legislação respectiva, multa e correção monetária após o vencimento. 

10.9 Matrícula 

A matrícula, ato formal de ingresso no curso e de vinculação às Faculdades, realiza-se na Secretaria, 

em prazos estabelecidos no Calendário Escolar, instruído o requerimento com a documentação para 

tanto exigida, além do comprovante de quitação dos encargos educacionais devidos. 

Ressaltamos a importância da leitura atenta de todos os itens constantes no verso e anverso do 

requerimento, para esclarecimentos a respeito de eventuais dúvidas antes da efetivação da matrícula 

ou da rematrícula. 

10.10 Renovação da matrícula 

A matrícula é renovada semestralmente, nos períodos estabelecidos e condicionada à quitação de 

débitos anteriores. Poderá ser feita pelo próprio aluno ou por procurador devidamente credenciado 

(retire modelo na Secretaria Geral ou pela Internet). Ressalte-se que não haverá cobrança da taxa de 

matrícula cumulativa com a mensalidade. 
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A não renovação da matrícula caracteriza a desvinculação do aluno às FICS. O seu retorno só será 

possível após classificação em novo processo seletivo. 

10.11 Documentação exigida 

O requerimento de renovação da matrícula é instruído com os seguintes documentos que, após 

verificação, serão devolvidos ao aluno: comprovantes de pagamentos anteriores; documento que 

comprove o endereço; último boletim. 

10.12 Matrícula por dependência 

As aulas de dependência e/ou adaptações são ministradas aos sábados e/ou em turno diferente do 

curso regular que o aluno frequente, prevalecendo sempre o horário estipulado pela Direção que se 

baseará no número de alunos inscritos por disciplina. 

10.13 Aproveitamento de estudos com dispensa de disciplinas 

Alunos que tenham frequentado outro curso em nível superior poderão requerer aproveitamento de 

estudos de disciplinas, cujos conteúdos e cargas horárias sejam compatíveis com aquelas nas quais 

estejam matriculados. Para tanto, deverão preencher requerimento, até a data estabelecida no 

Calendário Escolar, anexando cópia xerográfica do histórico escolar contendo carga horária e notas, 

devidamente assinado pelo Secretário e Diretor da Instituição de origem e, ainda, os conteúdos 

programáticos autenticados pela Faculdade que os expediu. 

10.14 Transferência de alunos de outras instituições 

Será aceita matrícula de alunos, por transferência de outras instituições, de cursos afins, na hipótese 

de existência de vagas e mediante processo seletivo estabelecido pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão. O pedido de transferência deve ser instruído com: 

• Histórico escolar do curso de origem, com cargas horárias e notas. 

• Conteúdos programáticos devidamente autenticados pela Faculdade que os expediu. 

O aluno transferido estará sujeito às adaptações curriculares que se fizerem necessárias. 

11 Comissão Própria de Avaliação (CPA) 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Faculdade Paulista de Comunicação (FICS) foi instalada de 

acordo com a Lei nº. 10.861, de 14 de abril de 2004, que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (SINAES) e criou a Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES), 

bem como a Comissão Própria de Avaliação (CPA) em todas as Instituições de Ensino Superior (IES). 

A CPA das Faculdade Paulista de Comunicação (FPAC) tem por finalidade destacar elementos 

fundamentais do processo contínuo de autoavaliação que está sendo desenvolvido. E, nesta 
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perspectiva, tem também como objetivo subsidiar a implementação do Sistema Nacional de Avaliação 

da Educação Superior – SINAES, conforme o disposto no art. 11 da Lei 10.861/04. 

Por entender que a autoavaliação institucional é a principal maneira de se conhecer a real identidade 

da instituição, o alcance e a concretização de seus objetivos e a possibilidade de reformulação contínua 

em busca da excelência no ensino, a CPA pretende, ao desenvolver os trabalhos em torno da 

autoavaliação, contribuir, sobretudo, para uma formação teórico-prática mais competente e 

compromissada. 

São integrantes da CPA - Comissão Própria de Avaliação: 

• representantes do corpo técnico-administrativo; 

• representantes do corpo discente; 

• representantes do corpo docente; 

• representantes da sociedade civil organizada. 

 

11.1 Objetivos 

A Comissão Própria de Avaliação/CPA tem intenção de, cada vez mais, compreender todo o processo 

interno de desenvolvimento das FICS, que tem como objetivos: 

• Empreender um processo educativo que favoreça o desenvolvimento de seres humanos, 

dotados de capacidade crítica, de autonomia intelectual e comprometidos com a resolução 

dos problemas sociais; 

• Ampliar a inserção social das Faculdade Paulista de Comunicação mediante uma articulação, 

cada vez mais intensa, com o contexto local; 

• Incrementar a qualificação do corpo docente e técnico; 

• Incrementar as atividades de extensão; 

• Formar gestores do conhecimento; 

• Fomentar as parcerias com empresas, instituições públicas e privadas e a comunidade, visando 

a assegurar o cumprimento de sua missão institucional; 

• Induzir e apoiar projetos que possibilitem a ampliação das fronteiras e a diversidade do 

conhecimento; 

• Promover ações que conduzam à renovação da instituição mediante constante intercâmbio 

com a comunidade. 

A autoavaliação institucional vem ao encontro desses objetivos, constituindo-se em uma ferramenta 

de reflexão que permite, a partir da diversidade de olhares e saberes, a obtenção de uma imagem mais 

próxima possível da boa execução de suas pretensões. Tal reflexão vem, sistematicamente, 
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reorientando e aprimorando a estrutura administrativa, didático-pedagógica e física da Faculdade 

Paulista de Comunicação. 

11.2 Fundamentação legal 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) das FICS fundamenta-se nos seguintes documentos INEP / MEC 

/ SINAES / CONAES, que estabelecem as diretrizes e as orientações legais para o processo de 

autoavaliação e o de avaliação externa das Instituições de Educação Superior. Entre eles, destacamos: 

• Lei nº. 10.861, de 14/04/2004, que institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior – SINAES; 

• Portaria Ministerial nº. 1.180, de 06/05/2004; 

• Decreto, de 28/05/2004, que compõe a Comissão Nacional de Avaliação de Educação – 

CONAES; 

• Portaria nº. 2.051, de 09/07/2004, que regulamenta os procedimentos do SINAES; 

• Portaria nº 398, de 03/02/2005, que estabelece a competência do presidente do INEP de 

normatizar, operacionalizar as ações e procedimentos referentes ao Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior – SINAES, ao Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes 

– ENADE, à Avaliação Institucional – AI e à Avaliação dos Cursos de Graduação – ACG; 

• Portaria INEP nº. 31, de 17/02/2005, que estabelece os procedimentos das avaliações externas 

das IES; 

• Portaria nº. 300, de 30/01/2006, que aprova o Instrumento de Avaliação Externa de 

Instituições de Educação Superior do SINAES; 

• Portaria Normativa nº. 01, de 10/01/2007, que altera o calendário de avaliações do SINAES 

para o triênio 2007-2009; 

• Portaria Normativa nº 5, de 20/03/2007, que dispõe sobre os cursos que serão avaliados pelo 

Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes – ENADE, no ano de 2007; 

• Portaria Normativa nº 06, de 03/04/07, que altera os prazos para requerimento de avaliação 

de cursos; 

• Portaria Normativa MEC, nº. 4, de 5 de agosto de 2008. Regulamenta a aplicação do conceito 

preliminar de cursos superiores, para fins dos processos de renovação de reconhecimento 

respectivos, no âmbito do ciclo avaliativo do SINAES instaurado pela Portaria Normativa nº 1, 

de 2007; 

• Portaria nº 1.264 de 17 de outubro de 2008, que aprova, em extrato, o Instrumento de 

Avaliação Externa de Instituições de Educação Superior do Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior – SINAES; 

• Portaria nº 1.081 de 29 de agosto de 2008, que aprova em extrato o Instrumento de Avaliação 

para fins de Renovação de Reconhecimento dos cursos de Graduação. 
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12 Perguntas e respostas mais frequentes sobre o EaD 

12.1 Quais os módulos que deverei estudar para as provas? 

Os módulos que deverão ser estudados para cada prova são aqueles determinados pelo professor 

tutor da disciplina, e, no caso da não manifestação dele, todos os módulos que se encontrem abertos. 

12.2 Como posso esclarecer minhas dúvidas nas disciplinas disponibilizadas no 
EaD? 

As dúvidas que possam, porventura, aparecer em relação a uma disciplina, poderão ser sanadas pelo 

tutor através de comunicação pela plataforma ou em encontro pessoal entre o aluno e o tutor, no dia 

e horário em que o mesmo esteja de plantão na instituição para esse fim, conforme quadro de plantões 

de tutores EaD publicados pela FICS. 

12.3 Quando e onde posso falar com o coordenador do EaD? 

A exemplo do que acontece com os tutores, o coordenador do EaD também tem plantões na instituição 

bastando para tanto, que sejam respeitados os dias e horários desses plantões. Há ainda a 

possibilidade de falar com o coordenador via plataforma, através de e-mails. 

12.4 Como funciona a frequência no EaD? Eu posso ficar reprovado por faltas? 

Presumindo-se que o Ensino é a Distância não será exigido do educando presença. Sua participação 

poderá ser avaliada pelo tutor através de envio de tarefas ou participação em fóruns, dando-lhe notas 

de aprovação ou reprovação por isso e não por presença ou ausência. Desta forma, o aluno pode 

reprovar por não participar das atividades exigidas e não por faltas. 

12.5 Como funciona o plantão de dúvidas do EaD? 

O plantão de dúvidas será feito presencialmente na faculdade nos dias e horários acordados entre a 

instituição e os tutores, nas salas disponíveis para esse fim, respeitando-se dias e horários de cada 

tutor. 

12.6 Sou obrigado a frequentar o Ambiente Virtual de Aprendizagem no dia 
marcado para o EaD da minha turma? 

Não há obrigatoriedade de se frequentar a aula em EaD no dia da aula constante no horário, já que os 

exercícios ou atividades e mesmo a leitura do material deverá ser feita com a consciência tida pelo 

aluno de que terá prazos para executá-la sem sanções. Fica assim, sob única e exclusiva 

responsabilidade do aluno o dia em que terá de frequentar o Ambiente Virtual de Aprendizagem para 

se manter informado, atualizado das tarefas e consciente de suas obrigações. 
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12.7 Quando farei as provas das disciplinas do EaD? 

As provas do EaD, por serem presenciais, são feitas em calendário a ser divulgado pela Faculdade em 

seus quadros de avisos, levando sempre em consideração a sua proximidade ou mesmo que pode ser 

feita nos mesmos dias em que ocorram provas de outras disciplinas, podendo assim ser concomitantes 

ou próximas às provas presenciais. 

12.8 Porque as provas do EaD não são aplicadas no dia da aula? 

As provas do EaD não podem ser aplicadas no dia das aulas por que cada professor tutor trabalha por 

disciplina e não por turma. Sendo assim se ele tivesse que aplicar prova nos dias de aula, teria que se 

multiplicar, o que é impossível, além de não haver sala disponível para essa quantidade de alunos. 

Desta forma as provas das disciplinas em EaD são aplicadas de acordo com a disponibilidade de salas 

e professores presenciais para o fazer. 

12.9 Existem provas Substitutivas para as disciplinas em EaD? 

As provas Substitutivas, que na FICS, representam a substituição da pior nota entre P1 e P2, também 

valem para as disciplinas em EaD, com as mesmas regras. 

12.10 O conteúdo das disciplinas ofertadas em EaD estão presentes na Prova 
Multidisciplinar? 

O conteúdo das disciplinas em EaD fazem parte do currículo escolar. Desta forma, estarão presentes 

na Prova Multidisciplinar como qualquer das outras disciplinas. 

12.11 Existe prazo para entrega das atividades desenvolvidas em EaD? 

Sim. Existem prazos que são estipulados pelos tutores e que deverão ser observados para que não haja 

prejuízo das notas obtidas na disciplina. 

12.12 Um curso EaD é mais fácil do que presencial? 

Um curso em EaD tem o mesmo grau de dificuldade de um curso presencial. Desta forma, ainda se tem 

de pensar que há troca de dificuldades: no curso presencial é preciso comparecer à instituição de 

ensino nos dias e horários marcados, a despeito de distância, clima, transportes e demais ocorrências. 

No curso a distância é preciso método de estudo e estar atento a prazos e solicitações, sem cobrança 

verbal dos mesmos pelos tutores. 

12.13 Preciso saber informática para fazer um curso EaD? 

Não é preciso saber informática. Basta que se tenha entendimento rudimentar de informática para 

fazê-lo. Se você consegue ligar o computador e conectá-lo à plataforma, o restante é autoexplicativo, 

já que se trabalha com ícones, como nos tablets e smartphones. 
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12.14 As disciplinas oferecidas na modalidade EaD são menos importantes do 
que as oferecidas presencialmente? 

Quando uma instituição de ensino superior monta sua matriz curricular, o faz para desenvolver todos 

os assuntos que dizem respeito à profissão ou profissões que se dispõe a ensinar. Desta forma, não há 

disciplinas mais ou menos importantes. Todas elas são igualmente necessárias para o preparo técnico, 

humano e ético dos futuros profissionais.  

 


