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2. Existe alguma lei que regulamenta a Educação a
Distância?
Sim. A legislação brasileira sobre EaD é composta, além da
constituição, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação,
resoluções, portarias e normas do Ministério da Educação e
das Secretarias Estaduais de Educação. No site do MEC
poderão ser encontradas mais informações.
3. A FAZP está credenciada a oferecer cursos na modalidade
EaD?
Sim. A FAZP está devidamente credenciada pelo MEC para
ofertar DISCIPLINAS a distância, conforme as seguintes
portarias: Cursos Superiores a Distância – Portaria Nº.
3.633, de 9 de novembro de 2004; Cursos de Pós‐
Graduação Lato Sensu a Distância – Portaria Nº. 3.475, de
22 de outubro de 2004.
4. O que é um tutor?
O tutor é um profissional que atua sanando as dúvidas dos
alunos, identificando suas dificuldades e mediando todo o
processo de aprendizagem. Na FAZP nossos tutores a
distância, atendem presencialmente AS SEXTAS FEIRAS em
horários pré‐determinados.
5. O que é um chat?
É uma ferramenta, disponível em seu polo de matrícula,
que possibilita diálogos em tempo real. O chat é utilizado
como ferramenta de suporte à aprendizagem a distância e
é realizado conforme cronograma de seu curso.
6. O que é um fórum?
É uma ferramenta, disponível no Ambiente Virtual de
Aprendizagem, que possibilita discussões coletivas.

7. É uma ferramenta, disponível no Ambiente Virtual de
Aprendizagem, que possibilita discussões coletivas.
Algumas atividades como palestras, aulas inaugurais e
demais atividades programadas, entre elas as avaliações,
são obrigatoriamente presenciais e serão realizadas na
FAZP de acordo com data e horário previamente
estabelecidos no calendário acadêmico.
8. Como será computada a frequência?
A frequência dos alunos será computada levando‐se em
consideração a presença nos encontros presenciais
obrigatórios (quando houver) e a realização das atividades
propostas no ambiente acadêmico. Para aprovação, além
de obtenção da média final mínima, o aluno deve ter 75%
de presença na disciplina.
9. Quando o aluno pode acessar o site para realizar as
atividades e fazer os exercícios?
A qualquer hora, porém, obedecendo o cronograma
estabelecido em seu calendário para a realização das
atividades.
10.
Como eu verifico o calendário das disciplinas que irei
cursar?
O calendário das principais atividades das disciplinas está
disponível no Ambiente Virtual de Aprendizagem. Para
consultá‐lo, o aluno deverá efetuar o login no AVA ‐>
Conteúdos Acadêmicos ‐> Calendário Acadêmico (lateral
direita)
11.
Como funciona o Ambiente Virtual de Aprendizagem
(AVA)?

O AVA é o ambiente de estudo em que o aluno deverá
responder a questionários, acessar fóruns, secretaria
virtual, enviar chamados aos tutores e ter acesso a todos os
serviços oferecidos pela instituição.
Para efetuar o login, o aluno deverá acessar o site
http://www.zumbidospalmares.edu.br/moodle2/
e, na
área do aluno, informar seu RA e senha (seu CPF sem ponto
ou traço)
12.
Como entro em contato com o coordenador do EAD?
Para entrar em contato com o coordenador do curso, o
aluno
deverá
enviar
um
email
para
valeria.guerra@zumbidospalmares.edu.br ou dirigir‐se a o
plantão AVA no 4º.andar as sextas feiras das 19:00 às
21:00hs
13.
Onde eu vejo minhas notas e faltas?
As notas e faltas podem ser consultadas na Secretaria
14.
Como funcionam as avaliações?
A apuração do rendimento escolar é feita por disciplina e é
avaliado por meio de verificações parciais e exames. Essa
apuração envolve simultaneamente aspectos de frequência
e aproveitamento escolar. A avaliação nas disciplinas será
obtida por meio de provas ou outros, em conformidade
com o respectivo plano de ensino.
15.
Como são calculadas as médias?
Para verificar como as médias são calculadas, o aluno
deverá acessar o Regimento Geral e o Manual de
Informações Acadêmicas que está disponibilizado
na Secretaria.

16.
O que é dispensa de disciplina?
O serviço de dispensa de disciplina destina‐se a estudantes
que cursaram disciplinas em outro curso superior e
desejam dispensá‐las do curso atual por aproveitamento de
estudos, após análise do Coordenador do curso atual.
17.
Como requisitar dispensa de disciplina?
O aluno que pretende solicitar o aproveitamento de
disciplinas cursadas anteriormente deverá fazê‐lo via
Secretaria.
18.
Após o término do curso terei acesso aos conteúdos
e ambiente virtual?
Não. O ambiente virtual e conteúdos ficam disponíveis para
o aluno enquanto estiver regularmente matriculado.
19.
Consigo acessar o ambiente acadêmico se estiver
com a matrícula trancada?
Não. O ambiente acadêmico fica disponível apenas para
alunos regularmente matriculados.

