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CONHEÇA NOSSA METODOLOGIA
1. SOBRE A ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DO CURSO
A oferta de cursos de graduação na modalidade a distância pretende democratizar o
acesso à educação e oferecer educação com a qualidade FESP em locais diversos,
considerando que o desenvolvimento da sociedade necessita de profissionais
qualificados e capazes de promover desenvolvimento e rentabilidade sustentáveis.
Nossos cursos estimulam a participação ativa dos alunos na busca por soluções
exigidas pelo mercado de trabalho, unindo teoria e prática.
Os cursos foram concebidos para pessoas que já estão inseridas no mercado
de trabalho e desejam progredir em sua trajetória profissional; organizações
que buscam qualificar seus profissionais em vários postos ou funções e a
você, que não teve a aportunidade de ingressar no ensino superior por falta de
tempo, transporte ou de uma renomada instituição de ensino próxima da sua
residência.
Num curso de Graduação EaD da FESP, o aluno contará com estudos on-line,
encontros presenciais, matriz curricular atualizada, professores e tutores capacitados
em seu acompanhamento. Todas as atividades existentes nas disciplinas do curso
são realizadas virtualmente, o que proporciona flexibilidade de horário e comodidade
para o aprendizado, além de ficarem disponíveis on-line durante o prazo de uma ou
mais semanas para a realização. Já o conteúdo das disciplinas fica disponível no
decorrer do semestre letivo. Entre as atividades estão textos, vídeoaulas, discussões
em fóruns, tarefas individuais e em grupo, realização de avaliações, entre outros.
Em cada disciplina, o trabalho realizado no ambiente virtual de aprendizagem é
avaliado. Logo, a participação do aluno é obrigatória, mas não é preciso estar
conectado o tempo inteiro – para estudar o conteúdo das disciplinas, é possível
acessá-lo na internet a qualquer tempo.
2. ATIVIDADES PRESENCIAIS
Os cursos de Graduação EAD da FESP possuem avaliações presenciais no
semestre, que ocorrem de acordo com o calendário acadêmico no Polo onde o aluno
está matriculado. O(s) encontro(s) presencial(is) ocorre(m) em dia e horário
programados na semana, momento em que o aluno poderá falar com seu professortutor, sendo portanto fundamental sua participação nessa etapa colaborativa da
aprendizagem.
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3. AVALIAÇÃO
O processo de avaliação é realizado de forma construtiva, com avaliações parciais
semanais/mensais on-line e, ao final de cada disciplina avaliação presencial no Polo,
conforme datas estabelecidas no calendário acadêmico.
O sistema de avaliação está em consonância com o Projeto Pedagógico do Curso,
contribuindo para os processos de ensino e aprendizagem do aluno. A avaliação da
aprendizagem é um processo contínuo, realizado presencialmente e a distância e
conta com os seguintes pesos:
Disciplinas de 60h ou 80h:
 40% da nota em avaliações a distância;
 60% da nota em avaliações presenciais.
A média final de cada disciplina é calculada pela soma das notas das atividades
avaliativas (presenciais e on-line), respeitados seus respectivos pesos.
Compreende-se por avaliação presencial a “Avaliação Final da Disciplina” e a
“Avaliação Substitutiva da Disciplina”. Abaixo, seguem as orientações e regras para
que você possa realizá-las:
 Todas as avaliações presenciais, obrigatoriamente, devem ser realizadas no
Polo no qual você está regularmente matriculado;
 As avaliações presenciais são realizadas exclusivamente no horário de
funcionamento do Polo;
 O agendamento das avaliações presenciais será realizado dentro de prazos
estabelecidos no Calendário Acadêmico do curso. Fora desse prazo não é
permitido agendamento;
 Para a realização de avaliações presenciais, é necessário que o aluno
apresente um documento de identificação com foto, original e válido: Carteira
de Identidade, CNH (Carteira Nacional de Habilitação) ou, no caso de aluno
estrangeiro RNE (Registro Nacional de Estrangeiro), passaporte ou documento
de registro no país de origem.
 O aluno terá acesso liberado a uma única tentativa para a realização das
avaliações presenciais.
 As avaliações presenciais tem duração de uma hora, com tolerância de atraso
para realização de 15 minutos (os minutos de atraso serão descontados do
tempo total da avaliação).
 É proibida a realização de consulta a qualquer material, pessoa e/ou dispositivo
eletrônico durante a realização das avaliações presenciais. Observação:
dispositivos eletrônicos devem ser mantidos desligados ou no modo silencioso,
dentro de bolsas, malas ou mochilas, inacessíveis ao aluno durante todo o
período de realização da prova.
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Avaliações on-line
Serão compostas de:
 Questões objetivas (disciplinas de 60h e 80h), com cinco alternativas de
respostas, sendo apenas uma correta. A correção é automatizada pelo
ambiente virtual de aprendizagem e o resultado disponibilizado assim que a
semana da avaliação final da disciplina é encerrada;
 Questões dissertativas (disciplinas de 60h e 80h): para a construção da
resposta baseada nas teorias que foram abordadas nas atividades e materiais
das disciplinas é necessária a leitura e interpretação das questões. A correção
é realizada pelo professor-tutor dentro do prazo especificado no Calendário
Acadêmico. A divulgação do gabarito das questões dissertativas será realizada
após o término do prazo das avaliações presenciais.
 O prazo para solicitação de revisão de avaliação é de 2 (dois) dias após a
divulgação do gabarito. A solicitação deve ser protocolada exclusivamente por
meio do sistema acadêmico (Webaluno).
Avaliação Substitutiva da Disciplina (Presencial)
A Avaliação Substitutiva da Disciplina é realizada ao final da disciplina e consiste em
uma oportunidade adicional de avaliação, com possibilidade de melhorar seu
desempenho acadêmico e sua média final.
Regras dessa avaliação:
 O aluno que obtiver média igual ou superior a 2,0, poderá realizar Avaliação
Substitutiva, independente do fato de ter realizado todas as atividades
avaliativas ou estiver em falta com alguma delas. Caso o aluno obtenha nota
inferior a 2,0 estará automaticamente reprovado.
 A média final será a maior nota obtida entre a média da disciplina e a avaliação
substitutiva, após a realização desta.
 Em caso de não comparecimento à avaliação substitutiva da disciplina, o aluno
somente poderá realizar uma nova avaliação enquadrando-se nas regras do
tratamento excepcional (verificar regras de Tratamento Excepcional da
instituição).
4. MATERIAL DIDÁTICO DIFERENCIADO
O material didático foi desenvolvido por docentes que são referência em suas áreas
de atuação e com possibilidade de acesso pelo aluno de seu computador, notebook,
tablet ou smartphone, em vista da tecnologia utilizada. Também garantimos
condições de acessibilidade à informação em nosso material, para alunos com
deficiência visual e auditiva.
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5.

AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA)

O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) é a sala de aula virtual. O AVA utilizado
pela FESP auxilia de forma bastante eficaz no aprendizado do aluno. Os alunos
contam com acesso no AVA ao:
 Material Didático;
 Objetivos de Aprendizagem em cada disciplina do curso;
 Materiais de apoio acadêmico (como Manual do aluno, Sistema de Avaliação e
Calendário Acadêmico);
 Plano de Estudos de cada disciplina (com orientações detalhadas das
atividades a serem executadas);
 Biblioteca Virtual (que contempla vários títulos disponíveis para consulta);
 Diferentes ferramentas de interação com o professor-tutor (para sanar dúvidas
de conteúdo);
 Ferramentas para elaboração de trabalhos em equipe/ individuais;
 Fórum para realização de atividades (entrega de trabalho, exercícios
discursivos);
 Entre outros
6. REQUISITOS MÍNIMOS PARA FAZER O CURSO VIA INTERNET
 Plug-in do Macromedia Flash Player 10.1 ou superior.
 Windows XP SP3, Vista ou superior com as atualizações mais recentes
instaladas.
 Google Chrome, Firefox 4, Internet Explorer 8 ou superiores.
 Conexão de banda larga igual ou superior a 1Mbps para uma melhor
visualização dos vídeos.
7. CONFIGURAÇÕES RECOMENDADAS PARA O COMPUTADOR






Processador 2.33GHz ou superior.
Memória RAM 1Gb para WIndows XP, 1Gb para Windows Vista ou superior.
Placa de vídeo 128 Mb off-board ou on-board.
HD com 10Gb livres.
Monitor com resolução 1024×768 pixels.

8. CERTIFICAÇÃO
Bacharelado em Administração - Diploma de graduação, reconhecido pela Portaria
do MEC nº 890 de 11/08/2017, com validade nacional.
Tecnólogo em Gestão Comercial - Diploma de graduação, reconhecido pela
Portaria do MEC nº 891 de 11/08/2017, com validade nacional.

