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Informações importantes para o Curso Superior de Gestão Empresarial – modalidade EaD
Caro Estudante,
seja bem vindo à FATEC Barueri!
É com grande satisfação que recebemos a sua matrícula.
Vamos fornecer algumas informações importantes para o decorrer do curso.
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 à você muito sucesso e estamos à disposição para atendê-lo ao longo de sua
trajetória.
Abaixo algumas perguntas frequentes sobre o curso:
Como serão as aulas do curso de Gestão Empresarial na modalidade EaD?
As aulas gravadas pelo professor da disciplina e o material didático (livro texto, audiolivro, fóruns,
vídeos, links etc.) estarão disponíveis no AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem. O material
didático poderá ser impresso pelo próprio aluno. As aulas, ou Unidades de Aprendizagem (UA),
estão planejadas semanalmente (são dezoito semanas), com uma duração estimada equivalente
à carga horária da disciplina, de duas ou quatro horas‐aulas semanais de 50 minutos. Cada aula
possui atividades programadas: (i) duas Atividades Individuais (AI); (ii) duas Atividades em Grupo
(AG); (iii) dois Fóruns; (iv) duas Reuniões Online (chats), além dos fóruns; e (v) um Fórum
interdisciplinar. A frequência da disciplina consiste em cumprir as atividades programadas (mínimo
de 75% no final) e a nota correspondente (mínimo de média final 6). A composição da nota final
será a média das atividades realizadas no ambiente virtual de aprendizagem e as provas
presenciais. As provas presenciais têm um peso maior nessa composição.
De quanto deve ser a participação mínima de cada aluno em cada disciplina na modalidade
de ensino a distância?
A participação mínima total exigida para aprovação é equivalente a 75% das atividades das
disciplinas a distância e das atividades presenciais.
Qual deve ser a média mínima de cada aluno em cada disciplina do curso de Gestão
Empresarial na modalidade EaD?
Para ser aprovado em cada disciplina e em cada atividade presencial, o aluno deve obter, no
mínimo, média 6 nas avaliações.
E se o aluno não obteve a média e a frequência mínimas em cada disciplina do curso na
modalidade EaD?
Caso não tenha obtido a nota e a frequência mínimas, o aluno terá de cursar novamente a
disciplina, dentro do prazo máximo de conclusão do curso, que é de 5 anos ou 10 semestres.
E se o aluno tiver dificuldades de aprendizagem durante o curso a distância?
Além do próprio professor da disciplina, os alunos contarão com os professores mediadores online
(ou professores tutores) para o esclarecimento de dúvidas. Se essas dúvidas persistirem, em cada
polo presencial haverá professores mediadores presenciais para cada área de conhecimento:
administração, matemática, informática, português e inglês. Na semana ZERO, será divulgado o
horário e como será o atendimento de cada um desses professores.
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Para que servirá o Polo do curso na modalidade EaD?
O polo do curso EaD é o local de contato, suporte presencial aos estudantes (secretaria,
coordenação, professores mediadores, laboratórios, biblioteca) e de consulta aos mediadores de
área e das disciplinas que estão sendo oferecidas no curso, em horários específicos. Também é
onde serão realizadas as avaliações presenciais obrigatórias (2 ou 3 vezes no semestre para cada
disciplina).
No polo, o aluno poderá acessar o AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem, para estudar ou
realizar as atividades (caso tenha dificuldades de computador ou Internet). Haverá um laboratório
de informática à disposição dos alunos em pelo menos um período por dia, de segunda a
sexta‐feira, e manhãs ou tardes aos sábados. Nossa biblioteca também estará aberta nesses
mesmos períodos para estudo, consultas, empréstimos, devoluções e reservas. O acervo da
biblioteca pode ser consultado pelo site http://www.biblioceeteps.com.br/.
Qual é o perfil esperado do aluno do curso na modalidade EaD?
Todo curso EaD exige disciplina, empenho, dedicação, perseverança. Embora o aluno tenha uma
maior flexibilidade de horário em estudar, há prazos limites para serem postadas as atividades. O
não cumprimento desses prazos acarretará em prejuízos ao aluno, não apenas intelectuais, mas
também de notas e frequência. Por essas razões, a “flexibilidade de horário” não significa “não ter
que se dedicar aos estudos” ou “poder deixar para a última hora”. Cursos de qualidade, como o
proposto, exigem dedicação diária, como se o estudante estivesse em uma sala de aula real. E se
persistirem as dúvidas, não desista! Lembre‐se de que há uma estrutura de excelentes
professores nos polos de apoio presencial das Fatecs para mais orientações.
Alunos que já possuem um curso superior poderão pedir aproveitamento de matérias no
curso de Gestão Empresarial na modalidade EaD?
Sim. O aluno poderá apresentar a documentação necessária para solicitar o aproveitamento de
matérias, que, depois de analisada e aprovada, poderá resultar na dispensa de cursar as
disciplinas solicitadas.
Qual a duração total do curso de Gestão Empresarial na modalidade EaD?
A carga horária total é de 2800 horas, sendo 2880 aulas de 50 minutos totalizando 2400 horas,
mais 240 horas de Estágio Curricular e 160 horas do Trabalho de Graduação‐TG. O prazo de
conclusão mínimo é 3 anos (6 semestres), e máximo de 5 anos (10 semestres). O regime de
matrícula é por conjunto de disciplinas.
Qual é o perfil profissional do novo Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial
do Centro Paula Souza na modalidade EaD?
O Tecnólogo em Gestão Empresarial elabora e implementa planos de negócios, utilizando
métodos e técnicas de gestão na formação e organização empresarial especificamente nos
processos de comercialização, suprimento, armazenamento, movimentação de materiais e no
gerenciamento de recursos financeiros e humanos. A habilidade para lidar com pessoas,
capacidade de comunicação, trabalho em equipe, liderança, negociação, busca de informações,
tomada de decisão em contextos econômicos, políticos, culturais e sociais distintos são requisitos
importantes a esse profissional. O eixo tecnológico do curso é Gestão e Negócios.
Sugestões para o uso do polo
Os mediadores presenciais são professores que estarão presentes de plantão para atender os
alunos presencialmente, por isso devem ser procurados sempre que houver qualquer dúvida
referente às disciplinas. Os horários dos mediadores on-line serão divulgados na Semana Zero.
Organização dos tempos de estudo tanto no polo como nos outros espaços nos quais os
estudantes realizam suas atividades também é de extrema importância para o êxito.
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Os polos dispõem de bibliotecas que devem ter nos seus acervos as bibliografias básicas para
serem disponibilizados para consultas pelos estudantes. Isso é muito importante para embasar
teoricamente todas as atividades que serão desenvolvidas durante o curso.
Os encontros presenciais são obrigatórios, esses encontros são realizados na:
- Semana Zero (dias 03 e 04 de fevereiro de 2016 – a partir das 19h00);
- Semana 10 - 1ª Avaliação Presencial (de 3 a 8 de outubro de 2016 – durante a semana o início será às
19h30min – e aos sábados às 8h30min);
- Semana 20 - 2ª Avaliação Presencial (de 5 a 10 de dezembro de 2016 – durante a semana o início será
às 19h30min – e aos sábados às 8h30min) e
- Semana 21 - Avaliações Substitutivas (de 12, 13 e 14 de dezembro de 2016 – durante a semana o início
será às 19h30min – e aos sábados às 8h30min)

Ambiente Virtual de Aprendizagem AVA/Moodle: a minha sala de aula
Durante todo seu curso, o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)/Moodle será o ambiente onde
você realizará suas atividades acadêmicas.
Nesse ambiente de aprendizagem, você realizará atividades que usarão os recursos do Moodle.
Veja alguns desses recursos que você terá a sua disposição:
Fórum: Você, juntamente com seus colegas e professores/mediadores, terá neste espaço uma
possibilidade de debater academicamente sobre os temas relacionados à disciplina. Esse diálogo
é conduzido pelos professores/mediadores da disciplina os quais têm reconhecida experiência
tanto na área de Educação a Distância quanto na área da disciplina.
Tarefa: Com o recurso da Tarefa você poderá enviar arquivos de texto, de áudio ou de vídeo que,
porventura, tenham sido solicitados em alguma atividade da disciplina.
Materiais de apoio: Os materiais de apoio são arquivos .pdf, vídeos e áudios.
Lembre-se que o Moodle não será o único espaço onde você desenvolverá suas atividades
acadêmicas. Você também realizará atividades de pesquisa e de extensão na sua comunidade,
estabelecendo, assim, a base da sua formação universitária: ensino, pesquisa e extensão.
Informações importantes
O estudante receberá na Semana Zero (dias 1 OU 2 de AGOSTO de 2016 – encontro
presencial), o login e senha para acesso ao AVA/Moodle (onde será realizado o curso).
O estudante deve acessar o AVA/Moodle regularmente, pois sua “presença” será computada pelo
acesso e participação das atividades no mesmo. (lembrando que o não acesso ao AVA/Moodle
nos primeiros 20 dias – a partir da semana zero, é caracterizado desistência).
Bom curso!!!

