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Seja bem-vindo à Disciplina Interativa de seu curso de graduação. É com grande 

satisfação que recebemos você para a realização desta atividade tão importante para 

a sua formação acadêmica, que proporciona o desenvolvimento de habilidades e 

competências essenciais em consonância com o seu perfil profissional. Desejamos, com 

isso, contribuir para a construção de seu projeto de vida, oferecendo novas oportunidades 

de interação acadêmica, bem como o desenvolvimento do domínio discursivo digital.

Com a oferta das Disciplinas Interativas, a Instituição tem por objetivo apresentar uma 

metodologia de ensino inovadora, favorecendo o desenvolvimento da aprendizagem 

autônoma por meio do uso de tecnologias da informação e comunicação no ensino e 

com programas educacionais de qualidade. A proposta está pautada nos conceitos de 

ética, inovação e responsabilidade social, visando à promoção do desenvolvimento e à 

formação de profissionais aptos às necessidades do mercado de trabalho.

Apresentamos, neste Manual, informações sobre a Disciplina Interativa e o modo como 

será desenvolvida, seu funcionamento e organização, critérios de avaliação e dicas 

de como estudar. É necessário que você compreenda a organização da disciplina e 

os espaços virtuais pelos quais seu estudo e seus compromissos acadêmicos serão 

cumpridos para ter sucesso em sua trajetória acadêmica.

Você conhecerá o papel dos profissionais envolvidos no processo de ensino e 

aprendizagem, assim como os meios de comunicação utilizados para favorecer a 

interatividade, a reflexão e a construção do conhecimento de forma colaborativa. Com 

a leitura atenta e necessária deste Manual, esperamos que você obtenha informações 

importantes para um processo acadêmico de qualidade.

Boa leitura!
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Em seu curso, além das disciplinas presenciais, você terá o privilégio de cursar disciplinas 

semipresenciais em um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Esse formato de 

oferta de disciplina possibilita o desenvolvimento do aprendizado autônomo, com o 

estabelecimento de uma rotina diferente de estudos, mediada pelo uso de tecnologias 

da informação e comunicação. Em nossa Instituição, chamamos essa disciplina de 

Disciplina Interativa (DI).

A oferta da Disciplina Interativa está amparada pela Portaria nº 4.059, de 10 de dezembro 

de 2004, do Ministérios da Educação:

A DISCIPLINA INTERATIVA

Portaria nº 4.059, de 10 de Dezembro de 2004

A instituição adota, para os cursos presenciais reconhecidos pelo Ministério da 

Educação (MEC), um modelo curricular que está em consonância com o Artigo 1º 

da Portaria nº 4.059/2004. Nesse modelo, são ofertadas disciplinas semipresenciais, 

por intermédio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), até o limite de 20% da 

carga horária total dos cursos.

• Art. 1º. As instituições de ensino superior poderão introduzir, na organização 

pedagógica e curricular de seus cursos superiores reconhecidos, a oferta de 

disciplinas integrantes do currículo que utilizem modalidade semipresencial, 

com base no art. 81 da Lei n. 9.394, de 1.996 e no disposto nesta Portaria.

• §1º. Para fins desta Portaria, caracteriza-se a modalidade semipresencial 

como quaisquer atividades didáticas, módulos ou unidades de ensino-

aprendizagem centrados na autoaprendizagem e com a mediação de 

recursos didáticos organizados em diferentes suportes de informação que 

utilizem tecnologias de comunicação remota. 

•  §2º. Poderão ser ofertadas as disciplinas referidas no caput, integral ou 

parcialmente, desde que esta oferta não ultrapasse 20% (vinte por cento) da 

carga horária total do curso. 
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A Disciplina Interativa possui carga horária específica de acordo com a matriz curricular 

do seu curso, dividida em atividades que são realizadas no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA) e atividades presenciais.

Cada disciplina contempla os respectivos conteúdos definidos nos planos de ensino, 

composta por um conjunto de atividades proporcionais à sua carga horária semestral, 

conforme especificado a seguir:

• Webaula

• Avaliações Virtuais

• Atividade Discursiva

• Avaliação Oficial Presencial

O acesso aos conteúdos organizados no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) é 

realizado por você, conforme sua organização e planejamento, elementos característicos 

de uma disciplina cursada no formato virtual. Durante todo o semestre, você contará 

com o acompanhamento de um tutor que o auxiliará sanando dúvidas e explicando os 

conteúdos.

ESTRUTURA DA DISCIPLINA INTERATIVA
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ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES

Cada uma das atividades previstas nas Disciplinas Interativas tem por objetivo construir o 

percurso de aprendizado pelo qual você desenvolverá suas habilidades e competências. 

Trata-se de uma ótima oportunidade para explorar e reconhecer seus pontos fortes, 

suas limitações e interagir com seus pares, sempre atento às datas de realização das 

atividades disponíveis em seu cronograma. É importante que compreenda cada uma 

delas e, para isso, descrevemos a seguir a estrutura de sua Disciplina Interativa. Vejamos:

Webaulas

Abordam o conteúdo da disciplina de forma dialógica, com vídeo aula, links para novas 

leituras, vídeos e outros recursos didáticos. A leitura da webaula é imprescindível para 

compreender o conteúdo da disciplina e para o bom desempenho nas avaliações virtuais 

e avaliação presencial.

Atividades Virtuais

Você deverá realizar todas as atividades virtuais disponíveis no decorrer do semestre. 

São realizadas no AVA, contemplam os conteúdos abordados nas webaulas e cada uma 

delas é composta por questões objetivas.

IMPORTANTE:

Após responder cada uma das questões, lembre-se de 
finalizar sua atividade para garantir a realização, correção 
e atribuição da nota.

Atividade Discursiva

A atividade discursiva é realizada no 2º bimestre e tem caráter formativo, oportunizando 

o desenvolvimento das habilidades e competências ligadas à escrita acadêmica. A 

principal meta é aprender, empenhar-se em compreender, pesquisar, aplicar e construir 

o conhecimento. É realizada individualmente, portanto, reserve um espaço e um tempo 

para se dedicar à escrita de um bom texto. Busque os principais textos da disciplina, 
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consulte as bibliografi as indicadas e desenvolva a sua escrita de uma maneira que 

você demonstre todo o seu domínio discursivo e conhecimento do assunto abordado. 

Depois que você publicar a atividade discursiva no AVA, ela será corrigida pelo tutor, 

obedecendo aos critérios específi cos de acordo com sua natureza.

Avaliação Ofi cial Presencial

É realizada presencialmente na unidade onde você está matriculado e aborda todo o 

conteúdo estudado no semestre. No calendário acadêmico, está disponível o período 

previsto para a realização dessa avaliação e a data por disciplina será informada pelo 

coordenador de curso.

ATENÇÃO

Você poderá utilizar referências bibliográfi cas na pesquisa para 
construção do seu texto. Entretanto, cuidado para não utilizar 
trechos na íntegra que caracterizam plágio. Escreva o texto 
com suas palavras e garanta a autoria. Para mais informações, 
consulte o Manual de Orientações sobre Análise de Plágio 
disponível no AVA. Lembre-se de que se constatado plágio na 
realização da atividade, essa será invalidada.
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A avaliação da Disciplina Interativa ofertada no seu curso de graduação obedece ao 

estabelecido no regulamento da IES. Essa incide sobre o rendimento acadêmico e 

cumprimento da carga horária prevista na matriz curricular, mediante acompanhamento 

contínuo e resultados obtidos nas avaliações. 

No 1º bimestre, sua nota será computada por meio do resultado obtido na realização 

das questões das 3 (três) primeiras avaliações virtuais. Essas avaliações compreendem 

questões objetivas e devem ser respondidas no AVA. Verifique no cronograma o prazo 

de realização dessas. Você terá duas chances para realizar essas avaliações, sendo 

que, na primeira tentativa, o sistema informa as questões que devem ser respondidas 

novamente. 

A sua nota do 2º bimestre será composta pela realização de duas atividades avaliativas: a 

Avaliação Presencial e a Atividade Discursiva. A realização das demais avaliações virtuais 

contarão como frequência. Fique atento às datas para a realização das atividades.

Composição da Nota da Disciplina

A nota final da Disciplina Interativa será calculada de acordo com os pesos atribuídos 

às diferentes atividades avaliativas que você desenvolverá no decorrer do semestre. 

Observe o quadro explicativo a seguir: 

Quadro 1: Composição da Nota da Disciplina

Bimestre Atividade
Peso no 
Bimestre

Peso no 
Semestre

Nota

B1
Avalições Virtuais

1, 2 e 3
100% 40%

B2

Avaliação Oficial 

Presencial
70%

60%

Atividade Discursiva 30%

Fonte: Dados institucionais
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Quadro 2: Composição da Frequência da Disciplina

Frequência
1º bimestre: Realizar todas as atividades. 

2º bimestre: Realizar todas as atividades

Fonte: Dados institucionais

As notas obtidas nas avaliações de primeiro e segundo bimestre compõem a média 

aritmética para o semestre. Você será considerado aprovado na disciplina caso obtenha 

média igual ou superior à mínima estabelecida no Regimento Geral da IES.

Média da disciplina = (nota do 1º Bim x 0,40) + (nota do 2º Bim x 0,60)

A aprovação na disciplina interativa exige, além do rendimento, a integralização de no 

mínimo 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária da disciplina de acordo com o 

quadro 2 apresentado anteriormente.

Você poderá apresentar recurso contra avaliações, questões, atividades, notas e/ou 

gabaritos. Esse pode ser feito de forma presencial, desde que devidamente fundamentado, 

no prazo de 2 (dois) dias úteis contados a partir da data de divulgação ofi cial da respectiva 

nota.

Todos os recursos serão protocolados na Secretaria Acadêmica de sua unidade, devendo 

constar, sob pena de não encaminhamento e/ou indeferimento: o nome da IES, Unidade, 

Cidade, seu nome completo, curso e turma, indicação da atividade/disciplina em 

realização, objeto de pedido de revisão (nota ou conteúdo), com exposição detalhada e 

fundamentada das razões que os motivaram. 

Os pedidos de recursos enviados por meio eletrônico (mensagem no AVA e/ou e-mail) 

e que forem protocolados em local diverso do indicado anteriormente serão indeferidos, 

além daqueles que não observarem os requisitos indicados. As decisões dos respectivos 

recursos serão proferidas no prazo de 10 (dez) dias úteis contados a partir da data de 

encerramento do prazo de interposição desses.

Fo
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É importante conhecermos os profissionais envolvidos nas Disciplinas Interativas. Além 

de você, fazem parte dessas atividades profissionais específicos, organizados em uma 

equipe multidisciplinar, capacitados e qualificados, que promovem, acompanham 

e orientam você em sua disciplina. Dentre esses profissionais, destacamos os mais 

próximos:

Tutoria

É responsável por acompanhar as atividades de mediação do processo de ensino e 

aprendizagem, tendo como principais atribuições:

• auxiliar os alunos nas atividades do curso, acompanhando e dando as orientações 
necessárias a sua realização;

• avaliar e conceituar a atividade discursiva, oferecendo ao aluno o devido retorno 
sobre seu desempenho;

• colaborar para a melhoria de desempenho no processo de aprendizado do aluno, 
estimulando a progressão, desenvolvimento e conclusão da disciplina;

• responder às mensagens recebidas, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, visando ao 
pleno atendimento do aluno e equipe envolvida.

Coordenação de Curso

É responsável pelo acompanhamento das atividades presencias obrigatórias realizadas 

por você e suas principais atribuições são:

• informar e orientar os alunos sobre o funcionamento da oferta das Disciplinas 
Interativas;

• apresentar as Disciplinas Interativas aos alunos, bem como o Ambiente Virtual de 
Aprendizagem;

• aplicar as Avaliações Oficiais Presenciais nos dias estabelecidos de acordo com o 
Calendário Acadêmico de cada unidade.

 

PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NO PROCESSO  
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Cada uma das atividades previstas obedecem ao cronograma disponível no AVA. O tutor 

tem o prazo de 7 (sete) dias úteis para realizar a avaliação e correção dos arquivos enviados 

em sua Atividade Discursiva. Desse modo, procure realizar sua postagem sempre com 

antecedência, para que tenha a oportunidade de corrigir eventuais problemas em sua 

resposta. Quanto mais cedo você realizar a postagem, mais tempo terá para corrigir os 

apontamentos do tutor. Aproveite essa chance e não deixe para o fi nal do prazo. Os 

arquivos postados nos 7 (sete) dias úteis fi nais dos prazos estabelecidos no cronograma 

serão corrigidos, entretanto, não haverá possibilidade de republicação e melhoria da nota.

Após o término do prazo, o ambiente não aceitará novos envios. Assim sendo, não 

serão aceitos arquivos enviados por e-mail, mensagem, comentário ou qualquer outra 

forma que não seja através do espaço destinado para esse fi m. É importante que você 

envie seus arquivos nos formatos .doc/.docx, utilizados pelos principais editores de texto, 

como o Word. Arquivos enviados em outros formatos e extensões serão invalidados. 

A comunicação com seu tutor será realizada através do sistema de Mensagens do próprio 

ambiente. É por meio desse canal de comunicação que você poderá sanar suas dúvidas 

e obter as orientações necessárias durante o curso de sua Disciplina Interativa. O tutor 

retornará as mensagens no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis após o seu recebimento.

PRAZOS

ATENÇÃO

Os tutores não respondem a e-mails ou outras formas de 
contato fora do Ambiente Virtual de Aprendizagem.
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O sucesso em suas atividades depende da sua organização e disciplina para realizar tudo 

que é proposto. Desse modo, preparamos algumas dicas para auxiliar você na realização 

de sua DI: 

1. Crie uma rotina de acesso ao AVA.

2. Reserve tempo para acessar diariamente.

3. Reserve tempo de leitura do material.

4. Reserve tempo (por dia ou semana) para realizar as atividades propostas.

5. Reserve tempo para ler e responder às Mensagens enviadas por seu tutor. 

O bom desempenho em sua Disciplina Interativa requer a realização de todas as 

atividades estabelecidas. A seguir, apresentamos algumas sugestões: 

• realizar e entregar todas as atividades constantes no cronograma de trabalho; 

•  quando não conseguir executá-las, tente novamente, procurando empenhar-se 
um pouco mais; 

• caso não consiga, comunique-se com o tutor e solicite orientação.

Seguindo as instruções apresentadas neste Manual, sem dúvidas, você conseguirá cursar 

tranquilamente sua Disciplina Interativa, ampliando sua atuação profissional e garantindo 

sua formação com qualidade. Caso tenha qualquer dúvida, consulte o seu tutor através 

do sistema de Mensagens do AVA. O tutor está à disposição para atender você durante 

todo o semestre.

Bom semestre e bons estudos!

GERENCIAMENTO DO TEMPO
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Anexo A

Cronograma de atividades

Atividades Início Fim

Apresentação da disciplina 10/08/2016

Disponibilização da Webaula B1 10/08/2016 10/10/2016

Avaliações Virtuais B1 10/10/2016

Disponibilização de Notas da Avalição B1 no 

Portal do Aluno 
21/10/2016

Disponibilização da Webaula B2 10/10/2016

Avaliações Virtuais B2 10/10/2016 27/11/2016

Atividade Discursiva 10/10/2016 27/11/2016

Avaliação Oficial Presencial 21/11/2016 25/11/2016

Disponibilização de Notas da Avaliação B2 no 

Portal do Aluno
10/12/2016

Término do Período Letivo 16/12/2016

Disponibilização da Nota Final no Portal do 

Aluno
29/12/2016
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Dicas para utilização do AVA

Anexo B

No lado direito da tela do seu AVA, você encontrará os ícones de acesso rápido. 
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No lado esquerdo da tela, você encontrará os ícones para realização de sua disciplina, 

todas as etapas que devem ser cumpridas, bem como o cronograma de entrega das 

atividades. Qualquer dúvida, entre em contato com o tutor.

Neste campo, você poderá 

acompanhar em tempo real o 

andamento de sua disciplina
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Para acompanhar o andamento 

de suas atividades, clique em 

instruções e terá acesso ao 

quadro de legenda.

Clicando no ícone Orientações 

gerais, você terá acesso a:  

manual do aluno, cronograma e 

quadro de avisos.

Manual com orientações para o 

desenvolvimento de sua disciplina.

Cronograma com os 

prazos para cumprimento 

das atividades.

Este é o local em que você 

pode entrar em contato 

com o seu tutor.
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Acesso aos conteúdos das disciplinas:

Nestes ícones, estão disponibilizadas 

webaulas e avaliações que deverão 

ser realizadas ao longo do semestre. 

Neste campo, constará texto para 

leitura, análise e desenvolvimento 

da unidade.

Para a realização da atividade 

discursiva, clique neste ícone. Ao 

clicar, abrirá a tela a seguir:
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Clique em Adicionar tarefa 

para incluir o seu arquivo.

Para entregar sua atividade, acesse o tópico e siga as orientações a seguir:

 3 Em Status de Envio, clique em Adicionar tarefa

Em seguida, adicione o 

seu arquivo, arrastando-o 

conforme indicação da 

seta ou clique no ícone  

Ao clicar no ícone , abrirá a seguinte tela:
• No menu acima, selecione 

“Enviar um arquivo”. “Em 

Anexo”, clique em “Escolher 

arquivo”, para buscá-lo no 

seu computador.

 • Escolha o tipo de licença 

e finalize em “Enviar este 

arquivo”. 

• Finalize clicando em 

“Salvar”. 
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Enviando seu documento

Para editar ou excluir o arquivo enviado, na mesma tela de envio: 

 3 Clique em “Editar envio”, em seguida, clique no arquivo e, nessa tela, confirme 

pelo botão “Excluir”, depois confirme clicando em “Ok”. 
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Feedback

Para a visualização do feedback dado pelo tutor, busque o campo Feedback.

Visualização da nota da atividade discursiva

Para consultar as notas, siga as instruções a seguir:

No lado direito da tela, clique no 

ícone “Minhas Notas”.

Clique no ícone VER TUDO para 

visualizar todas as notas.


