PERGUNTAS FREQUENTES SOBRE DISCIPLINAS EAD
1.

O que são disciplinas à distância?

São as disciplinas cursadas em um processo de ensino-aprendizagem mediado por tecnologias,
onde professores e alunos estão separados, espacial e ou temporalmente.
É ensino/aprendizagem onde professores e alunos não estão normalmente juntos fisicamente,
mas podem estar conectados, interligados por tecnologias, principalmente as telemáticas,
como a internet. Dentro do currículo possuem o mesmo valor que as disciplinas cursadas
presencialmente.
2.

Porque preciso cursá-las se o meu curso é presencial?

O MEC estabeleceu, através da Portaria 4.059 de 10/12/04, que os cursos presenciais podem
ofertar até 20% (vinte por cento) da carga horária total do curso na modalidade à distância.
Isso está previsto no contrato do IESFAVI.
3.

As disciplinas a distância são do IESFAVI ou é convênio com outra instituição?

O IESFAVI firmou um convênio com a UNIP Interativa para a oferta das Disciplinas à Distância.
4.

Tem professor na disciplina a distância?

Tem. O professor da UNIP Interativa grava o vídeo aula e disponibiliza no sistema para que os
alunos possam acessá-la de onde quiserem e repetirem a explicação dos conteúdos quantas
vezes acharem necessário.
5.

Qual a função do tutor presencial?

O tutor presencial é a pessoa responsável para tirar as dúvidas de acesso das disciplinas a
Distância. São nos encontros com ele que o aluno poderá ter informações sobre: problemas no
RA, caminho para acesso ao sistema, caminhos para dúvidas de conteúdo e freqüência.
6.

São quantos encontros com o tutor por semestre?

São 04 (quatro) encontros para dúvidas de acesso ao sistema. Esses encontros não incluem as
provas. Estas deverão ser aplicadas pelo professor que terá aula no dia em que a prova está
agendada.
7.

Por onde acesso as disciplinas à distância?

Você só conseguirá acessar as disciplinas EAD quando estiver devidamente matriculado no
semestre letivo em andamento.
Passo a passo:
- Acesse o site do IESFAVI www.favi.br
- Clique em Serviços On-line, na barra superior;
- Clique em Central do Aluno;
- Leia atentamente as informações;
- Clique no Box VERDE, que é das disciplinas EAD, para entrar na UNIP Interativa;
- Digite no local indicado o número do seu Registro Acadêmico - RA (esse número está
no seu boleto de pagamento);
- Digite a sua senha (CPF ou os 4 primeiros dígitos do RG);
- Ao entrar, você verificará as disciplinas nas quais você está matriculado para cursar.
- Acesse o conteúdo de cada uma delas e bom estudo!
8.

Se eu não conseguir acessar a plataforma quem eu devo procurar?

Antes de procurar alguém certifique-se que você está com a sua matrícula do semestre em
andamento realizada, ou procure o Setor de Atendimento ao Aluno, se não lembrar da senha.
Feito isto, procure o tutor presencial no dia do encontro e/ou o Coordenador do Curso para
informar o problema.
9.

Como é computada a freqüência da disciplina a distância?

Nas disciplinas a distância as aulas são através do vídeo aula e a freqüência é computada a
cada acesso e resolução e envio dos exercícios disponíveis no sistema. Portanto, não adianta
só assistir os vídeos aulas. É preciso ler o material disponível e responder e enviar os
exercícios.
10. O que está disponível para mim na plataforma das disciplinas à distância?
Vídeo aulas, material didático, exercícios, Fóruns, Chats, número 0800 para ligações e e-mail
da tutoria à distância.
11. Terá algum material impresso?
Sim. Todas as disciplinas, com exceção das Optativas por EAD, têm material didático impresso,
que são entregues no início do semestre letivo.
12. Se eu não tiver computador em casa ou no trabalho como poderei cursar as
disciplinas à distância?

O IESFAVI disponibiliza laboratórios de informática para que os alunos possam acessar e
realizar as atividades das disciplinas à Distância. Além disso, tem a Biblioteca.
É preciso seguir os horários de funcionamento, bem como, as regras de cada setor a ser
utilizado.
13. Como é o preenchimento da folha resposta?
A folha resposta é o documento que será corrigido, por isso não pode haver erros de
preenchimento. Se isso ocorrer, o aluno será prejudicado, uma vez que a responsabilidade do

preenchimento é dele.
Para evitar erros leia atentamente às instruções que estão acima da folha respostas antes de
começar o preenchimento. Nela, o aluno encontrará todas as informações necessárias. São
elas:
- Preencha as bolhas (bolinhas) com caneta azul ou preta.
- Não dobre, não suje e não rasure esta folha.
- Não utilize grampos ou clipes.

Veja abaixo as orientações para preenchimento correto da folha resposta.

14. O que acontece se eu preencher a folha resposta errada?
Se o erro for no preenchimento do Registro Acadêmico - RA, número da prova e/ou marcação
das questões, haverá prejuízo, pois o sistema fará a leitura de dados que são imprescindíveis
errada.
15. O que devo fazer se perder a data da prova?
Assim como qualquer outra prova, o aluno deverá procurar o setor de Atendimento ao Aluno
para fazer o requerimento de Prova Substitutiva.
16. Onde posso conferir o gabarito das provas?
A partir do semestre 2011.2 os gabaritos das provas serão disponibilizados no site do IESFAVI
www.favi.br
17. Como posso pedir revisão de prova?
A partir do semestre 2011.2 os alunos ficarão de posse das provas. Apenas as Folhas Resposta
serão devolvidas ao Professor.
De posse das provas e do gabarito oficial, o próprio aluno poderá fazer as comparações
necessárias. Caso ainda restem dúvidas, o aluno deverá solicitar, por meio de requerimento
próprio, no setor de Atendimento ao Aluno, a revisão de prova (folha resposta).
18. O que acontecerá se eu não for aprovado na disciplina?
Assim como nas outras disciplinas, o aluno terá que cursar a mesma disciplina em
Dependência – DP, que também será ofertada na modalidade à distância.

