ORIENTAÇÕES PARA DISCIPLINAS MINISTRADAS PELO SISTEMA EAD/SEI
(NÃO SE APLICAM ÀS DISCIPLNAS MINISTRADAS PELO SISTEMA ON LINE)

Alterações foram inseridas para as disciplinas ministradas pelo sistema EAD/SEI. Foram
mantidas algumas regras, mas há novidades. Diante disso, reitero as informações para
acesso dos alunos ao sistema daquelas disciplinas:
1) ACESSO: Site da instituição, Central do Aluno, Acesso ao Ambiente Acadêmico
(quadrado verde).
2) AULAS: continuam sendo disponibilizadas para todas as disciplinas;
3) LIVROS-TEXTOS (APOSTILAS): Todo o material ficará disponível no sistema, em
arquivo que pode ser lido ali mesmo ou, pode ser impresso a critério do aluno;
4) BIBLIOTECA VIRTUAL: foi disponibilizado para os alunos, professores,
coordenadores, no ambiente do EAD (AVA – ambiente virtual de
aprendizagem), duas bibliotecas virtuais:

Obs.: Nos conteúdos das disciplinas e/ou atividades, o aluno será direcionado
para leitura dos textos tanto da biblioteca virtual, quanto do material dos
livros-textos disponíveis no sistema.
AVALIAÇÕES: a partir de 2013.2, as avaliações terão novo procedimento:
- NP1: A nota da referida avaliação será a partir do acesso ao sistema das
disciplinas por EAD/SEI, onde o aluno deverá REALIZAR TODOS OS EXERCÍCIOS
DE TODAS AS UNIDADES DA DISCIPLINA ali previstas, sendo a nota atribuída
automaticamente e lançada no sistema para o aluno, a partir dos seguintes
critérios:
a) acerto de 100% dos exercícios na primeira tentativa: nota 10,0;

b) acerto de 90% a 100% dos exercícios na segunda tentativa: nota 9,0;
c) acerto de 80% a 100% dos exercícios na terceira tentativa: nota 8,0;
d) acerto de 70% a 100% dos exercícios na quarta tentativa: nota 7,0;
e) acerto de 60% a 100% dos exercícios na quinta tentativa: nota 6,0;
f) acerto de 50% dos exercícios: nota 5,0;
g) acerto de 40% dos exercícios: nota 4,0;
h) acerto de 30% dos exercícios: nota 3,0;
i) acerto de 20% dos exercícios: nota 2,0;
j) acerto de 10% dos exercícios: nota 1,0
k) alunos que não desenvolverem os exercícios ficarão com nota “ZERO”.

- NP2: será realizada normalmente, com o conteúdo de TODAS as unidades da
disciplina, conforme o calendário escolar;
- SUBSTITUTIVA: não haverá substitutiva para a NP1.
Para a NP2, a substitutiva será realizada normalmente, mediante
requerimento, conforme o calendário escolar;
- EXAMES: serão realizados normalmente, exceto para os cursos tecnológicos.
Obs.: Para as provas NP2, SUBSTITUTIVA e EXAME, os conteúdos previstos são
os de TODAS as unidades disponíveis no sistema.

BOM TRABALHO A TODOS.
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