Perrguntas e respostass sobre o ccurso superior tecn
nológico a distância
a do
Cent ro Paula Souza
S

1) Po
osso fazer estte novo cursso superior dde tecnologia em Gestão
o Empresari al na modalidade
EaD d
do Paula Sou
uza junto com
m outro cursso de institu
uição pública
a e gratuita dde ensino
superrior?
Não. O candidato
o ao curso superior de teccnologia em Gestão Emp
presarial do PPaula Souza,, na
m
see não estiverr cursando ensino superioor na mesma
a ou
modaalidade EaD, só pode se matricular
em outra instituiçção pública e gratuita, seeja ela municcipal, estadual ou federall (cumprimento à
e 28/09/19955, à Lei Federal nº 12.089
9, de 12/11/22009 e ao
Resollução CRUESSP nº 139, de
Regulamento de Graduação das
d Fatecs), sseja o curso presencial ou a distânciaa.

2) Qu
uais serão ass Fatecs (polo
os presenciaais) que oferecerão o a fo
ormação em
m Gestão
Emprresarial na modalidade
m
EaD
E em 20144?
O currso de Gestão Empresarial na modali dade EaD se
erá oferecido
o em 20 Fate cs, nas seguintes
cidad
des: Barueri, Botucatu, Frranca, Indaiaatuba, Itapettininga, Itu, Jundiaí, Maríília, Mococa,
Osascco, Ourinhoss, Pindamonh
hangaba, Preesidente Prudente, São José do Rio PPreto, São
Caetaano do Sul, São
S Paulo (Fa
atec São Pau lo e Fatec Taatuapé), Serttãozinho, Taqquaritinga e
Taubaté.
Há ou
utras Fatecs que oferecem o curso, m
mas apenas na
n modalidad
de presenciaal.
Em breve, 52 Fateecs em 48 municípios
m
doo Estado de São
S Paulo ofe
erecerão o n ovo curso a
distân
ncia. Na insccrição do Vesstibular, o caandidato devve escolher a unidade maais próxima.

3) Em
m que mome
entos o aluno
o deverá esttar presente,, obrigatoria
amente, no ppolo presenccial
do cu
urso superior de tecnologia em Gesttão Empresarial na moda
alidade EaD??
Em quatro momeentos:
1.

N
No período de
d MATRÍCULA, quando aaprovado no
o processo se
eletivo.

2. N
Na semana ZERO,
Z
que an
ntecede o iníício do seme
estre letivo para orientaçções gerais so
obre
o curso.

3.

Na DÉCIMA semana, para aplicação das provas do primeiro bimestre.

4.

Na VIGÉSIMA semana, para aplicação das provas do segundo bimestre.

No período da MATRÍCULA, será divulgado o calendário da semana ZERO, e, na semana ZERO,
será divulgado todo o calendário semestral. Na VIGÉSIMA PRIMEIRA semana, serão aplicadas
as provas substitutivas, quando necessário.
4) Quando será o vestibular para os cursos das Fatecs, inclusive para o curso de Gestão
Empresarial na modalidade EaD para início no segundo semestre de 2014?
A forma de acesso é por classificação em Processo Seletivo – Vestibular. As inscrições são pelo
site www.vestibularfatec.com.br, entre 14 de abril a 14 de maio (até às 15 horas). O valor da
taxa de inscrição é R$ 70,00. A divulgação dos locais de exame será em 9 de junho. O
vestibular será PRESENCIAL em 15 de junho, às 13 horas, na cidade em que fará as atividades
presenciais e optou para o exame, com duração de 5 horas. No mesmo dia da prova será
divulgado o gabarito oficial, a partir das 18h30. No dia 14 de julho, será divulgada a 1ª lista de
aprovados do Vestibular do 2º semestre de 2014, assim como da lista de classificação geral e
do desempenho dos candidatos.

5) Quando será o período de matrícula para os cursos presenciais e a distância das Fatecs?
Nos dias 15 e 16 de julho, será feita a matrícula da 1ª lista de aprovados do Vestibular do 2º
semestre de 2014, das 9 às 20 horas. Em 17 de julho, será divulgada a 2ª lista de aprovados, e
em 18 de julho, começa o período de matrícula.

6) Quando começam as aulas do 2º semestre letivo de 2014 dos cursos presencial e a
distância das Fatecs?
As aulas começam no dia 21 de julho.

7) O vestibular para o curso na modalidade a distância será diferente dos demais cursos?
Não. Será a mesma prova, abordando os mesmos assuntos. Será realizado em uma única fase,
com provas das disciplinas do núcleo comum do Ensino Médio ou equivalente, em forma de
testes objetivos e uma redação. Para maiores detalhes, acesse www.vestibularfatec.com.br.

8) 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, 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 tem um peso maior nessa
composição.

9) 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.

10) 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.

11) 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.

12) E se o aluno perdeu avaliações presenciais do curso na modalidade EaD?
A Prova SUBSTITUTIVA, prevista na VIGÉSIMA PRIMEIRA semana, será realizada apenas no
caso de o estudante ter tido abono de falta na data de sua realização. Alerta‐se para o fato de
que o abono de faltas é obtido apenas nos casos enumerados no Regulamento de Graduação e
não prevê a ausência decorrente de quaisquer outras eventualidades, inclusive de doenças
que não requeiram exercício domiciliar na forma prevista pela legislação.

13) 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.

14) 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/.

15) Se tiver alguma dúvida sobre o curso de Gestão Empresarial na modalidade EaD, a quem
recorrer?
Pelo site do Centro Paula Souza, na área de “Fatecs”, é possível escolhrr a unidade mais
próxima para obter informações de cursos, telefones, email de contato.

16) 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.

17) 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.

18) 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.

19) 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.

20) Qual será a quantidade de vagas semestrais do curso superior de tecnologia em Gestão
Empresarial na modalidade EaD?
No atual processo seletivo, serão oferecidas 1.120 vagas, assim distribuídas:
Polos

Vagas

Barueri

80

Botucatu

40

Franca

40

Indaiatuba

80

Itapetininga

40

Itu

40

Jundiaí

40

Marília

80

Mococa

40

Osasco

80

Ourinhos

40

Pindamonhangaba

40

Presidente Prudente

40

São Caetano do Sul

80

São José do Rio Preto

80

São Paulo

40

Sertãozinho

80

Taquaritinga

40

Tatuapé (SP)

80

Taubaté

40

21) Em que período os alunos terão que fazer as provas bimestrais presenciais do curso na
modalidade EaD?
Na semana ZERO serão divulgados o calendário e horários das provas bimestrais presenciais,
tanto da DÉCIMA quanto da VIGÉSIMA semanas. Nessas semanas, de segunda a sexta, haverá
uma ou duas provas por período, já que a quantidade de disciplinas semestrais é superior ao
número de cinco.
As provas serão realizadas preferencialmente no período noturno, já que o público de alunos
esperado é de profissionais que trabalham durante o dia. Estuda‐se a possibilidade de provas
também em outro período.

23) O aluno na modalidade EaD terá um tempo pré‐definido para acessar as aulas (unidades
de aprendizagem)? Por quanto tempo elas ficarão abertas?
O aluno terá os conteúdos das Unidades de Aprendizagem (aulas) pelas quais já passou,
abertos ao longo de todo o semestre. Ou seja, as Unidades de Aprendizagem vão sendo

apresentadas ao longo do semestre (uma unidade nova por semana). As atividades
desenvolvidas (fóruns, trabalhos, chats etc) terão tempo restrito de disponibilização.

24) Há diferença entre o curso superior de tecnologia em Gestão Empresarial presencial e o
mesmo curso a distância?
Não. O projeto pedagógico e as disciplinas são os mesmos. O que muda é a forma de
apresentação dos conteúdos.

25) No diploma aparece a menção “a distância”?
Não. Isso se deve ao fato de os cursos em ambas as modalidades desenvolverem os mesmos
conteúdos e as mesmas competências. Portanto, o processo de formação é o mesmo, não
havendo a necessidade de distinção.

26) Caso o estudante queira acessar o AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem) em casa ou
em outro local, isto será possível?
Sim, o AVA do curso pode ser acessado de qualquer computador conectado à Internet, sendo
recomendada a configuração mínima de 1GB de memória RAM e uma conexão com a Internet
igual ou superior a 1 Mega.

27) O aluno poderá fazer pós‐graduação depois de ter realizado o curso superior de
tecnologia em Gestão Empresarial na modalidade EaD?
Sim. O diploma na modalidade EaD tem a mesma validade de um curso presencial e permite
fazer uma pós‐graduação lato sensu (especialização) ou stricto sensu (mestrado e doutorado).

28) O aluno de um curso presencial poderá pedir transferência para um curso na modalidade
EaD ou vice‐versa?
Sim. Os cursos ofertados na modalidade de EaD podem receber transferência e aproveitar
estudos realizados pelos estudantes em cursos presenciais, da mesma forma os estudos
realizados pelos estudantes em cursos a distância podem ser aceitos em outros cursos a
distância e presenciais, desde que obedecidos os atos acadêmicos e os prazos vigentes para os
procedimentos de aproveitamento de estudos em disciplinas para os alunos de graduação.

29) Como o estudante na modalidade EaD deve proceder para emprestar livros da
biblioteca?

Depois de realizar sua matrícula, o estudante receberá uma carteira de estudante, fornecida
pela secretaria de seu polo. Com ela em mãos, basta se dirigir a biblioteca da unidade e fazer o
cadastro. A portaria CEETEPS‐GDS Nº 499, DE 21/11/2013, do Centro Paula Souza, descreve o
Regulamento de Funcionamento da Biblioteca Central e das Bibliotecas das Fatecs.

30) Além de ter o direito ao ensino público gratuito, o estudante na modalidade EaD tem
algum benefício institucional?
Sim. Existe um convênio do Centro Paula Souza com a Microsoft que concede a todo estudante
da Fatec um email com o domínio @fatec.sp.gov.br e também a baixar diversos softwares da
Microsoft gratuitamente. Você pode obter informações sobre esse convênio no
http://www.centropaulasouza.sp.gov.br/Projetos/msdnaa/ ou no site de sua unidade polo.

