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Seja bem-vindo aos Estudos Dirigidos (EDs). É com grande satisfação que apresentamos 
a você o Manual dos EDs, bem como o tutorial de funcionamento do Ambiente Virtual 
de Aprendizagem (AVA). Antes de começarmos, é importante apresentarmos qual é a 
ideia central das nossas atividades, bem como qual o respaldo legal que fundamenta sua 
importância e realização.

Os Estudos Dirigidos (EDs) foram instituídos como uma inovadora modalidade de 
atividades complementares de ensino. Elaboramos os EDs de acordo com o prescrito no 
Parecer nº 67 do CNE/CES, que estabelece um referencial para as Diretrizes Curriculares 
Nacionais dos Cursos de Graduação. Além disso, a Resolução CNE/CES nº 2/2007, que 
dispõe sobre a carga horária e os procedimentos relativos à integralização e duração 
dos cursos de graduação e bacharelados, fundamenta a necessidade de estabelecermos 
atividades complementares obrigatórias que desenvolvam as habilidades e competências 
dos alunos em paralelo com as disciplinas regulares.

A proposta dos EDs é a concretização do desejo institucional, manifestado nos Projetos 
Pedagógicos dos Cursos, de fazer da educação, em todos os níveis, um instrumento de 
inclusão social. Uma educação comprometida com a formação de atitudes, habilidades, 
interesses e valores que perpassam toda a realidade social, contribuindo, dessa forma, 
para mudanças de comportamentos a partir de uma formação acadêmica interdisciplinar 
e completa. Convidamos você a participar ativamente desse processo, realizando as 
leituras e atividades propostas com o objetivo de ampliar sua formação e garantir um 
bom desempenho profissional.

Boa leitura!
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Com o objetivo de ampliarmos o alcance dos conteúdos e atividades 
complementares, dividimos os EDs em duas etapas: Revisão de Conhecimentos 
Prévios e Formação Geral.

Os Estudos Dirigidos de Conhecimentos Prévios (Ciências Biológicas, Língua 
Portuguesa e Matemática) são elaborados para revisar os conteúdos já estudados por 
você durante sua vida escolar. Além disso, servem para o nivelamento e oportunizam 
um melhor desempenho nas disciplinas regulares oferecidas, considerando que 
colaboram para a melhora e aprofundamento dos conteúdos que você estudará nas 
disciplinas do seu curso.

COMO ESTÃO
ORGANIZADOS OS EDs? 

ESTUDOS DIRIGIDOS

EMPREGABILIDADE

FORMAÇÃO DE PROFESSORES

POLÍTICAS PÚBLICAS

DEMOCACRACIA, ÉTICA
E CIDADANIA

CIÊNCIA, TECNOLOGIA 
E SOCIEDADE

RESPONSABILIDADE SOCIAL

FORMAÇÃO GERAL

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

REVISÃO DE CONHECIMENTOS PRÉVIOS 
EDs por áreas de conhecimento

LÍNGUA PORTUGUESA

MATEMÁTICA
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REVISÃO DE CONHECIMENTOS 
PRÉVIOS NA PLATAFORMA 
ADAPTATIVA

Língua Portuguesa Matemática

ED - Gramática ED - Lógica Matemática

Neste semestre, os EDs de Lógica Matemática e Gramática serão realizados em 
uma plataforma adaptativa.

Ao acessar a plataforma pela primeira vez, você atualizará seus dados cadastrais 
para receber avisos de tarefas importantes.

Essa plataforma permite, através da realização do Simulado Diagnóstico, identificar 
as lacunas de aprendizagem e assim determinar o melhor caminho de revisão e 
estudo dos conhecimentos que você precisa desenvolver.  

Somente após a realização do Simulado Diagnóstico, você conseguirá realizar as 
demais atividades previstas e necessárias para obtenção da pontuação para aprovação.

Semanalmente, você receberá duas listas de exercícios personalizadas que 
desenvolverão suas habilidades e acumularão pontos, podendo escolher entre os 
temas sugeridos. Cada lista será composta por 4 (quatro) questões. Além das listas, 
você terá, no início de outubro, uma Lista Especial, na qual será novamente desafiado 
a realizar outras atividades e acumular mais pontos. Ao final do semestre, você terá a 
Avaliação Final. Com ela, você poderá avaliar seu desenvolvimento durante os estudos 
propostos na plataforma e previstos de acordo com a sua necessidade.

ATENÇÃO

Quanto mais cedo você realizar o Simulado Diagnóstico, mais tempo terá 
para realizar as listas semanais e acumular pontos. Quanto mais pontos você 
acumular, maior será sua nota final.
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Composição das 
atividades e nota

Na plataforma adaptativa, você encontrará novos campos e atividades. Sua 
avaliação será de acordo com os pontos acumulados durante todo o semestre. Desse 
modo, você deverá realizar o Simulado Diagnóstico após a data do seu cadastro na 
plataforma. Realizar esse simulado no tempo previsto contabilizará 500 (quinhentos) 
pontos, independentemente do número de acertos. O Simulado Diagnóstico estará 
disponível a partir de 10/08 e você encontrará a informação sobre o prazo de 
vencimento na tela inicial do ambiente.

Listas de Exercícios: a entrega de uma lista vale 50 (cinquenta) pontos. Cada   
resposta correta vale mais 50 (cinquenta) pontos. Finalizado o prazo, não é possível 
entregar a lista prevista para aquela semana. Você encontra o prazo de vencimento 
das listas de exercício na tela inicial do ambiente.

Lista Especial: no início do mês de outubro, você receberá uma lista especial de 
exercícios. A entrega da lista vale 1000 (um mil) pontos. O prazo para realização da 
lista é de 11/10 até 07/12. Finalizado o prazo, não é possível entregar a lista.

Avaliação Final: no final do semestre, você realizará uma Avaliação Final, que 
valerá 1000 (um mil) pontos. O prazo para realização da avaliação é 01/12 até 07/12.  
Finalizado o prazo, não é possível entregar a avaliação.

A seguir, você encontra a tabela contendo as pontuações de acordo com a atividade:
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Tabela de Desempenho

Tabela de conversão – pontos em notas

Atividade Detalhamento Desempenho

Simulado Diagnóstico única aplicação 500

Listas de Exercícios
2 listas por semana

4 questões em cada lista

50 pontos por fazer a lista 1.200

50 pontos por acerto em cada questão 4.800

Lista Especial única aplicação 1.000

Avaliação Final única aplicação 1.000

Régua de Conversão

Simulado Diagnóstico única aplicação

Pontos Notas

até 1.000 1

1.001 a 2.000 2

2.001 a 2.500 3

2.501 a 3.000 4

3.001 a 3.500 5

3.501 a 4.000 6

4.001 a 4.500 7

4.501 a 5.000 8

5.001 a 5.500 9

acima de 5.501 10

A aprovação nos Estudos Dirigidos de Lógica Matemática e Gramática estará 
condicionada no mínimo a 75% (setenta e cinco por cento) de frequência e nota igual 
ou superior a 6,0 (seis). Para obter 75% de frequência é necessário realizar no mínimo 
9 Listas de Exercícios. Assim, a pontuação obtida na plataforma será convertida de 
acordo com a tabela abaixo.

Em caso de reprovação, você acumulará o respectivo ED para o próximo semestre. 
É importante relembrar que os Estudos Dirigidos são atividades complementares 
obrigatórias, desse modo, você precisará cumprir todas as etapas previstas para 
conclusão do seu curso.



ANEXOS
MANUAL DE UTILIZAÇÃO 

DO AVA
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Na sua área de aluno, acesse o ícone referente ao Estudo Dirigido.

Na página inicial de acesso ao Estudo Dirigido, selecione a temática que está inscrito.

MANUAL DE UTILIZAÇÃO 
DO AVA
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Exemplo: Para os Eds de Revisão de Conhecimentos Prévios na Plataforma Adaptativa

No primeiro acesso a plataforma, você deverá atualizar o seu cadastro.

Língua Portuguesa Matemática

ED - Gramática ED - Lógica Matemática

Em seguida, você deverá realizar o Simulado Diagnóstico. 



12

MANUAL | ED 2016.2

Após realizado o simulado, serão disponibilizadas 2 (duas) listas de exercícios por 
semana. Fique atento e resolva todas as listas conforme orientação na plataforma. 

Durante a semana, o sistema vai indicar algumas opções de estudo para você 
escolher e estudar. 
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Dúvidas sobre o funcionamento da plataforma, você poderá acessar o FAQ localizado 
na plataforma. 

Acesso ao 
FAQ - ALUNO


