Coordenadoria da Educação de Acesso a Distância - CEAD

1. POLO DE APOIO PRESENCIAL DA EDUCAÇÃO DE ACESSO A DISTÂNCIA (EAD/FINOM)
1.1 Localização e Estrutura do Polo de Apoio Presencial da EAD/FINOM
O funcionamento e a estrutura do polo de apoio presencial da Educação de
Acesso a Distância da Faculdade do Noroeste de Minas - EAD/FINOM estão
localizados no Campus - JK - Endereço: Rodovia MG 188 km 167, s/nº - CP. 201 Bairro: Fazendinha - Paracatu/MG - CEP: 38600 - 000.
Para melhor atendimento dos acadêmicos dos cursos da EAD/FINOM, o polo de
apoio presencial dos cursos apresenta as seguintes instalações:
1. Núcleo de Apoio Psicológico - NAPSI.
2. Ouvidoria.
3. Núcleo de Apoio Pedagógico - NAP.
4. Núcleo de Estágio, Empregabilidade e Extensão - NESE.
5. Núcleo de Pesquisa e Iniciação Científica - NIC.
6. Atividades de tutoria.
7. Acessibilidade a equipamentos de informática.
8. Biblioteca.
9. Laboratórios e equipamentos disponíveis ao uso dos discentes:
9.1 Laboratórios e equipamentos de informática.
9.2 Laboratórios

didáticos

especializados:

Laboratório

de

Design

Pedagógico e Brinquedoteca.
9.3 Laboratório didático especializado: Laboratório de Mineralogia,
Petrografia, Geologia e Laboratório de Topografia (Mapoteca).
1.2 Funções dos Coordenadores do Polo
Os coordenadores de curso do polo presencial da EaD/FINOM são os
representantes da Faculdade FINOM perante os acadêmicos, tutores presenciais,
tutores a distância (professores conteudistas), secretaria e funcionários técnicos administrativos da EAD/FINOM, responsáveis por garantir que diretrizes acadêmicas e
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administrativas estabelecidas para a modalidade de Educação a Distância pela
Faculdade FINOM sejam seguidas.
Além disso, prestam assessoria às atividades pedagógicas, supervisionando o
comprometimento dos tutores presenciais com o processo de aprendizagem dos
estudantes.
Dessa forma, as coordenadoras de curso do polo presencial da EAD/FINOM são:


Prof.ª MSc. Edneya Gomes da Silva Soares - Coordenadora dos cursos
de Geografia e História do polo presencial da EAD/FINOM.



Prof.ª MSc. Rosa Jussara Bonfim Silva - Coordenadora do curso de
Pedagogia do polo presencial da EAD/FINOM.

Atualmente, a Educação Superior não busca apenas formar profissionais
competentes, mas compromissados com a sociedade em que vivem, buscando meios
de colaborar com a melhoria da qualidade de vida de seus membros, ou seja, a
formação acadêmica altera o papel dos participantes do processo. Ao aprendiz, cabe o
papel central de sujeito que exerce as ações necessárias para que aconteça sua
aprendizagem: buscar as informações, trabalhá-las, produzir um conhecimento, adquirir
habilidades, mudar atitudes e adquirir valores.

ENCONTROS DA EAD/FINOM
(6 Encontros Presenciais)

4 Encontros

1 Encontro

(Oficinas e Avaliações)

(PAEFI - Pendências)

1 Encontro
(Semana Acadêmica)
(Simpósio Científico)

Figura 1: Distribuição dos Encontros Presenciais da EAD/FINOM
Fonte: Faculdade FINOM (2016)
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Diante de tais aspectos, a organização das atividades pertinentes ao discente,
segue a seguinte formatação com 6 (seis) encontros presenciais no semestre:
I.

Avaliações:

Cada

encontro

tem

uma

única

avaliação

interdisciplinar, seguindo a agenda das disciplinas com início às
14:30 e término às 16:00 horas.
II.

Oficinas: Todas as oficinas são interdisciplinares, ou seja, cada
encontro tem atividades de duas disciplinas com início às 9:00
horas e fechamento às 14h:30 min. respeitando o horário do
almoço (12:00 às 13:00 horas).

III.

Portfólios: Faz parte das atividades na modalidade a distância e
consiste nas inferências dos estudantes acerca dos guias de
estudo,

bem

como

das

oficinas

inter-relacionando

com a

atualidade.
IV.

Protocolos: Somente poderá realizar as atividades pertinentes a
segunda oportunidade, o(a) acadêmico(a) que protocolar o pedido
na seção de protocolos e obtiver Deferimento da coordenação de
Curso acadêmico da EAD/FINOM.

V.

Seminário: As atividades de cunho Científico ocorrerão no
penúltimo encontro com a organização de: mesa redonda, cursos,
grupo

de

discussão, apresentação

oral (categoria: banner),

palestras e contará com certificação aos discentes.
VI.

PAEFI: É uma avaliação pertinente à capacidade interpretativa e à
argumentativa, e, ocorrerá no último encontro no período manhã.
Essa avaliação tem valor de 3 (três|) pontos como parte de nota da
Avaliação bimestral que vale 12 (doze) pontos ou 60%
(sessenta por cento) do valor de 20 (vinte) pontos distribuídos no
bimestre para cada disciplina.

VII.

Pendências: Conforme protocolos e Deferimento da Coordenação
do Curso EAD/FINOM, ocorrerá no último encontro no período da
tarde.
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VIII.

Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA: Neste ambiente, é
proporcionada a interatividade com os tutores a distância por meio
de chat, fóruns. O ambiente virtual conta com vídeo aulas, suporte
teórico e postagens das atividades realizadas pelos acadêmicos.

IX.

Projeto

de

Extensão:

Atividade

que

visa

disseminar

o

conhecimento de acordo com as demandas da comunidade na qual
os acadêmicos estão inseridos.
Quadro 1: Distribuição dos pontos frente às atividades realizada no bimestre
Distribuição dos Pontos
Avaliação

Bimestre

Extensão

Atividades a Distância
- AVA
1,0

Fórum

1,0

Oficinas

3,0

Portfólio

3,0

Atividade
Presencial

PAEFI

3,0

Avaliação

9,0

Total Parcial

8,0

Total do bimestre

12,0
20 pontos

Fonte: Faculdade FINOM (2016)

1.3 Funções dos Tutores Presenciais
As funções dos tutores presenciais EAD/FINOM estão relacionadas diretamente
com

os

estudantes,

auxiliando-o

na

compreensão

e

na

aproximação

dos

conhecimentos, utilizando-se de meios para o ensino e acompanhamento dos
conteúdos, inclusive daqueles que dizem respeito às novas Tecnologias de Informação
e Comunicação (TIC’s). A tutoria EAD/FINOM é parceira dos estudantes na trajetória a
ser cumprida.
Pela mediação pedagógica do tutor, o estudante constrói seu conhecimento por
meio da investigação, exploração, pesquisas e trocas com os demais, elaboração e
reelaboração dos processos de aprendizagem.
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A tutoria da EAD/FINOM se constitui em:


Saber lidar com os ritmos individuais e as diferenças presentes no
grupo de estudantes.



Apropriar-se de novas técnicas para a elaboração de materiais
didáticos que poderão ser produzidos nos meios eletrônicos.



Compreender técnicas e instrumentos de avaliação, trabalhando
em ambientes

diversos

daqueles

já

existentes

no

sistema

presencial de educação.
A tutoria EAD/FINOM desenvolve a habilidade investigativa de pesquisa, além de
competências pedagógicas, tecnológicas, didáticas, pessoais, linguísticas, de trabalho
colaborativo em equipe, distribuídas em 5 dimensões, as quais sejam: a comunicativa, a
acolhida, o acompanhamento, a docência, a orientação e a avaliação. Ademais,
acompanham e incentivam o processo da aprendizagem dos estudantes, com ênfase
nas relações destes com os conteúdos, materiais didáticos, demais colegas de turma,
tutores a distância (professores conteudistas) e coordenadores de polo.
A atuação da tutoria EAD/FINOM tem como objetivos:


Motivar os estudantes.



Eliminar ou minimizar dúvidas.



Orientar a aprendizagem dos acadêmicos.



Esclarecer dúvidas, individualmente ou em grupos.



Expor temas, quando solicitados ou quando considerar necessários.



Oportunizar momentos de convivência.



Criar

práticas

pedagógicas

inovadoras

que

atendam

às

especificidades de cada curso e grupo de Acadêmicos.
A equipe de tutoria presencial é formada por especialistas na área da Educação
com experiência teórica e prática.
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1.4 Tutores a Distância (Professores Conteudistas)
A equipe de tutoria a distância é formada por docentes Doutores, Mestres e
Especialistas com vasta experiência teórica e prática em Educação. Visando suscitar no
estudante da EAD/FINOM o desejo de aprender e estreitar sua relação com o saber,
visualizando, desse modo, um sentido real no trabalho pedagógico com condições de
então, autoavaliar - se:


Oferecendo atividades opcionais de formação.



Possibilitando ao estudante da EAD/FINOM que este construa um
projeto pessoal de desenvolvimento.



Sendo mediador junto ao acadêmico da EAD/FINOM, utilizando sua
práxis pedagógica nos processos de aprendizagem, incentivando e
investigando conhecimentos, da própria prática e da aprendizagem
individual e coletiva.



Relacionando diretamente com o estudante da EAD/FINOM,
auxiliando-o

na

conhecimentos,

compreensão
utilizando-se

de

e

na

meios

aproximação
para

o

ensino

dos
e

acompanhamento dos conteúdos, inclusive daqueles que dizem
respeito às novas tecnologias de informação e comunicação por
meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), e-mails e
telefone.


Produzindo

atividades

com

foco

nas

particularidades

dos

acadêmicos EAD/FINOM, o material instrucional e as atividades da
disciplina, bem como gerenciar sua execução.


Atuando diretamente com os estudantes EAD/FINOM, ainda que a
distância, sanando suas dúvidas, avaliando-os, tentando identificar
suas dificuldades e mediando o processo de aprendizagem,
conforme os referenciais de qualidade do BRASIL (2009):
O tutor deve ser compreendido como um dos sujeitos que participa ativamente
da prática pedagógica. Suas atividades desenvolvidas a distância e/ou
presencialmente devem contribuir para o desenvolvimento dos processos de
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ensino e de aprendizagem e para o acompanhamento e avaliação do projeto
pedagógico. Pode-se dizer que a função do tutor é [...] mais do que ensinar,
trata-se de fazer aprender [...], concentrando-se na criação, na gestão e na
regulação das situações de aprendizagem. É atuar como mediador, facilitador e
incentivador no processo de aprendizagem individual e em grupo. É ser at ivo no
processo de construção de conhecimento do acadêmico. (BRASIL, 2009; p. )

A tutoria da EAD/FINOM atua a partir da instituição, mediando o processo
pedagógico junto a estudantes geograficamente distantes. Além disso, esclarece
dúvidas por meio de recursos tecnológicos, promove espaços de construção coletiva
de conhecimento e participação dos processos avaliativos.
1.5 Horários de atendimento aos alunos
1.5.1 Horário de funcionamento do polo de apoio presencial para atendimento
administrativo ao acadêmico da EAD/FINOM:


Segunda a sexta - feiras: 11: 20 às 16: 00 e 18: 00 às 22: 00 horas.

1.5.2 Horário de atendimento das coordenadoras de cursos de Geografia, História
e Pedagogia do polo de apoio presencial para atendimento pedagógico ao
acadêmico da EAD/FINOM:
Geografia e História:



Segunda a sextas - feiras: 18:00 às 22:00 horas.
Por e-mails institucionais:
geografiaead@finom.edu.br
historiaead@finom.edu.br

Pedagogia:



Segunda a sextas - feiras: 19:00 às 22:00 horas
Por e-mail institucional:
pedagogiaead@finom.edu.br
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É importante destacar que durante os encontros presenciais o horário de
atendimento das coordenadoras do polo de apoio presencial para atendimento
pedagógico do acadêmico da EAD/FINOM é das 08:00 às 16:00 horas.
1.5.3 Horário dos Encontros Presenciais:


Os encontros presenciais ocorrem uma vez por mês, aos sábados,
no período das 09:00 às 16:00 horas com intervalo para almoço,
conforme estabelecidos pelas agendas pedagógicas de cada curso.

1.5.4 Horário de atendimento dos Tutores a Distância da EaD/FINOM:


Os tutores a distância (professores conteudistas) de cada curso da
EaD/FINOM, com suas respectivas disciplinas semestrais, atendem
os alunos de Segunda a Sextas - feiras: das 18:40 às 22:00
horas, por meio do e-mail institucional e ferramentas do Ambiente
Virtual de Aprendizagem ( AVA):

caixa

de

mensagens,

fóruns,

chat’s e chat on line no Webgiz e telefone.
Vale destacar que, no início de cada semestre letivo, o acadêmico de graduação
na modalidade a distância - EAD/FINOM recebe, juntamente com a agenda pedagógica
semestral, os

horários

de

atendimento

dos

tutores

a

distância

(professores

conteudistas) nos quais estão identificados as disciplinas, os respectivos tutores
presenciais (responsáveis pelas turmas), seus e-mails institucionais e horários de
atendimento.
O pioneirismo da FINOM na modalidade Educação a Distância preza por um
ensino de qualidade, que perpassa pela formação plena do estudante, transformando
mentes e corações destes futuros profissionais.

