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1- APRESENTAÇÃO 
 

 Este Projeto Pedagógico apresenta o histórico da Instituição, sua missão, concepção de 

educação e entendimento de ensino e de aprendizagem, dentre outros aspectos, com ênfase à 

metodologia de educação a distância adotada no Curso de Licenciatura em Língua Espanhola,  

concepção de ensino e aprendizagem, dentre outros aspectos, com ênfase à metodologia de 

ensino a distância adotada no Curso de Letras Licenciatura em Língua Espanhola.  

 Em seguida, são apresentados o currículo, o perfil do egresso, os objetivos e a concep-

ção do referido curso, os sistemas de comunicação adotados, elaboração, entrega do material 

didático e as formas de avaliação. Ainda, apresenta-se a equipe multidisciplinar responsável 

por este Curso e como está organizada sua operação acadêmica, especialmente no que se refe-

re à infraestrutura e à gestão.  

 

1.1- SOBRE A UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ: BREVE HISTÓRICO 

 

Próxima de completar 30 anos como Universidade e 48 anos como IES, a Universidade  

Estácio de Sá originou-se de uma instituição que ministrava cursos livres, no final dos anos 

1960, voltada para o aperfeiçoamento e à atualização profissional dos interessados em concur-

sos públicos para a Defensoria, Magistratura, Ministério Público, dentre outros.  

Em 1970, a recém-criada Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá – SESES -, sem fins 

lucrativos, estabeleceu-se como Mantenedora da Faculdade de Direito. Após a autorização dos 

cursos de Administração e Economia, em 1971, e Comunicação Social, em 1972, constituíram-

se as Faculdades Integradas Estácio de Sá.  

Em 1988, a Estácio de Sá foi reconhecida como Universidade pelo Parecer CFE n° 1.205, 

homologado pela Portaria Ministerial n° 592, de 29/11/1988. O projeto, apresentado ao 

Conselho Federal de Educação, tinha como filosofia uma Universidade voltada para a qualidade 

do ensino, a profissionalização, a prestação de serviços à comunidade e o desenvolvimento da 

pesquisa.  

 
 Em 1995, na área do ensino, um estudo realizado pela então Vice-Reitoria de 

Planejamento e Desenvolvimento demonstrou que a oferta de bens e serviços era reduzida a 

pontos determinados, formando concentrações econômicas, demográficas e culturais 
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geradoras, muitas vezes, de acentuados desequilíbrios regionais. A Universidade, diante desses 

resultados e consciente do seu papel social, passou a descentralizar suas ações, criando campi 

próximos aos locais de moradia ou trabalho do alunado. A evolução da UNESA, explicitada nos 

relatórios das avaliações, evidenciou a necessidade de refletirmos e reformularmos a base filo-

sófica da Universidade. Assim, houve a evolução para um projeto alicerçado na tríade: 

Qualidade, Localização e Preço. Desta forma, a Mantenedora e a UNESA reafirmam o compro-

misso com a educação superior com qualidade, consubstanciadas neste Projeto. 

Foi este compromisso com a qualidade que levou a Universidade, ainda em 1995, a 

apresentar voluntariamente um Programa de Autoavaliação Institucional ao MEC para ser 

avaliado pelo Comitê do PAIUB - Programa de Avaliação das Universidades Brasileiras. Em 

decorrência, de 1996 a 2004, a Estácio de Sá desenvolveu o PAIUNES – Programa de Avaliação 

Interna da Universidade Estácio de Sá, orientando suas ações para a avaliação do aluno e do 

professor, com indicadores relacionados à avaliação da disciplina, do curso, dos serviços 

administrativos e acadêmicos, da biblioteca e da autoavaliação discente. Neste período, todos 

os cursos de graduação passaram por diversas avaliações, que possibilitaram a construção de 

séries históricas e de análises que fundamentaram a formulação de estratégias para tomadas 

de decisão. Esse processo também englobou os cursos de graduação tecnológica. Ciente da 

importância da necessidade de inovação contínua o PAIUNES – em sua concepção inicial – foi 

reformulado passando a ser coordenado pela Comissão Própria de Avaliação da Instituição - 

CPA, instituída em atendimento à Lei nº. 10.861 de 14 de abril de 2004; que encaminhou seu 

projeto alicerçado nos princípios de engajamento, integração, planejamento participativo e 

capacidade do grupo de criar seus projetos e tomar decisões. Em decorrência do Projeto de 

Autoavaliação Institucional 2005, foram implementadas diversas ações e elaborado um projeto 

de continuidade. Como ação decorrente deste projeto, a CPA aplica semestralmente um 

questionário de avaliação de campi, cursos e disciplinas, respondido pela comunidade 

acadêmica. 

Nessa linha de desenvolvimento e expansão, em 1997, consciente de sua 

responsabilidade social e da necessidade de se antecipar às exigências do mercado, da 

economia e da própria sociedade, a Estácio criou o Instituto Politécnico, através da Portaria nº. 

33/97 do Conselho Universitário, concebido dentro do espírito da Lei nº. 9394/96 e do espírito 

inovador que caracteriza a Universidade Estácio de Sá. A Universidade  foi, então, pioneira no 

oferecimento de cursos sequenciais de formação específica. Foram 48 cursos sequenciais 
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reconhecidos - que formaram 4.849 alunos. Com a Resolução nº. 03 de 18 de dezembro de 

2002, que estabeleceu as Diretrizes da Graduação Tecnológica, a Universidade entendeu que 

seria mais interessante para o aluno e para o mercado suspender a oferta dos cursos 

sequenciais e criar cursos de graduação tecnológica, muitos dos quais oriundos dos anteriores.  

Em 1997, a Universidade Estácio de Sá criou a DIREM – Diretoria de Relações Empresa-

riais, tendo como objetivos principais: incrementar o acesso dos alunos ao mercado de traba-

lho; manter diálogo com o meio empresarial, recolher informações sobre as reais necessidades 

do mesmo visando contribuir para a consolidação da integração Universidade-Empresa; além 

de captar oportunidades de empregos para egressos.  A DIREM deu origem à Diretoria de Está-

gios e Empregos e, após, ao Espaço Carreiras, que conta com um Portal de vagas de Estágios e 

Empregos, o Espaço Estágio Emprego – E3 e os Postos de Atendimento do CIEE. 

É igualmente oferecido o E3 on line, onde o aluno pode interagir com consultores em 

tempo real via chat ou por e-mail. Neste ambiente, o estudante tem a oportunidade de receber 

orientações que o ajudarão a se tornar um profissional mais completo e preparado para os de-

safios do mundo do trabalho. Tudo de forma personalizada e gratuita.  

Diante das novas expectativas e das mudanças no cenário sociopolítico e educacional, a 

Estácio de Sá prossegue trabalhando com base na participação e na responsabilidade dos ato-

res sociais envolvidos, estruturando seu PDI alicerçado em um Programa de Qualidade e Inclu-

são Social, articulado com o Projeto Pedagógico deste Curso. Entenda-se, neste contexto, que a 

inclusão social deve ser o resultado de toda a política voltada para proporcionar de fato os di-

reitos as garantias fundamentais definidos na Constituição de 1988. Com efeito, sem a ação 

direta de instituições que tenham esse objetivo, em especial as de ensino superior, cidadania 

poderia não passar de figura de retórica, deixando de ser consciência e prática de quem vive 

em estado de direito. 

Na área de Extensão, a Universidade foi adquirindo uma vasta experiência. Atenta às 

carências e aspirações das comunidades onde atua, a UNESA aporta à contribuição de uma 

sinergia transformadora da qual, por meio de Editais anuais,  participam alunos, professores, 

dirigentes e ex-alunos. É o exercício efetivo da responsabilidade social como sentido de 

cidadania. Para a UNESA, a Extensão complementa a vida acadêmica em sentido mais estrito, 

com a promoção de eventos culturais de diferentes gamas: shows, organização de grupos de 

dança, coral, exposição de arte e de museus. Programas de educação informal e de educação 

continuada , oferecidas na modalidade a distância, com ampla divulgação, através da mídia, 
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expandem e dão ressonância ao processo permanente de associação com a vida da 

comunidade, considerando a inovação e o pioneirismo como suas principais características, a 

Universidade Estácio de Sá propõe projetos e campanhas, em ações integradas de Inclusão 

Social desde 1999, abrangendo: 

- A Universidade como um todo, em grandes programas sociais articulados, inclusive 

com o Governo Federal.   

- Os cursos de graduação, bacharelado, licenciatura e superior de tecnologia, 

considerando sua relevância para a comunidade, para as associações e conselhos afins. 

- Os campi/Polo de educação a distância, considerando a participação social no seu 

entorno e sua importância para a comunidade atendida. 

  

As ações de Inclusão Social são geralmente oriundas de sugestões de alunos, 

professores e técnico-administrativos e contam, para seu planejamento, com ampla 

participação e pesquisa entre: (a) professores da própria Universidade; (b) profissionais com 

experiência relevante em cada uma das áreas atuantes no projeto; e (c) sindicatos, associações 

e organizações públicas ou privadas.  

 O pioneirismo tem sido a marca da UNESA, que iniciou suas ações de Responsabilidade 

Social de maneira organizada e multidisciplinar, envolvendo toda a comunidade universitária. 

Tal ação veio ao encontro do estabelecido pelo Ministério da Educação ao tornar obrigatória, 

em dezembro de 2003, a análise global e integrada das ações de responsabilidade social das 

universidades.  

 A realização dessas ações de responsabilidade social faz parte do planejamento 

estratégico da Universidade e se articula com o planejamento estratégico da região, onde os 

campi os campi/Polo de educação a distância estão localizados. Entre estas ações, podem ser 

destacadas: Cursos para a Comunidade; Programa de Saúde da Família – Associação Ressurgir; 

Alfabetização de Jovens e Adultos e NutriEstácio.  

 Os trabalhos desenvolvidos se estendem, assim, a vários segmentos da comunidade 

interna, contribuindo para o alcance de diferentes atividades-fim: estágios curriculares, 

atividades complementares, participação em eventos científicos, culturais e artísticos, 

desenvolvimento do voluntariado através da inserção em projetos e ações de responsabilidade 

social. Ao desenvolverem tais atividades, por outro lado, favorecem a criação de fortes elos 

com a comunidade externa: empresas, associações, organizações não-governamentais, 
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comunidade local; e consequentemente – são agentes facilitadores da comunicação com a 

sociedade. 

Contudo, um novo desafio, assim, se apresentava à Universidade: a expansão de 

programas de investigação científica. Embora a pesquisa já fizesse parte de iniciativas em 

alguns cursos de Graduação, vinculados à ação de Extensão e movidos pela responsabilidade 

social, era ainda realizada sem a necessária integração com as metas institucionais.  A partir de 

da experiência com um ensino de qualidade, a Universidade Estácio de Sá procurou identificar 

as chamadas “ilhas de competência”, cujo potencial científico e tecnológico de seus professo-

res permitiria a germinação das primeiras sementes de pesquisa, de cunho científico. 

Os cursos de Pós-graduação stricto sensu, em nível de Mestrado, que progressivamente 

vinham sendo programados, tiveram sua implantação em bases cuidadosas, obedecidos, sem-

pre e simultaneamente, três critérios. Primeiro,  a prática de capacitação existente ou potenci-

almente disponível em curto prazo na área específica. O segundo, as reais possibilidades de 

uma instituição totalmente privada, como é o caso da Universidade Estácio de Sá. Por fim, o 

terceiro, a demanda social por estas titulações acadêmicas, criteriosamente observadas, possi-

bilitando alcançar estreita articulação entre a pesquisa e o exercício da profissão. 

Assim, até 2003, a Universidade contava com quatro cursos de mestrado reconhecidos 

dos quais dois acadêmicos – Direito e Educação - e dois profissionalizantes – Administração e 

Desenvolvimento Empresarial; e Odontologia. 

Em 2004, foi procedida nova avaliação relativa aos anos de 2001, 2002 e 2003; tendo a 

Universidade encaminhado à CAPES o projeto de um novo curso de mestrado profissionalizan-

te, parte do trabalho realizado pelo grupo de Saúde da Família do Curso de Medicina, que foi 

recomendado no mesmo ano.  

Com tradição na área jurídica e dando continuidade ao seu projeto para a área de pós-

graduação stricto sensu, a Estácio apresentou à CAPES o projeto do seu Programa de Doutora-

do em Direito. Recomendado com nota 4, o Programa teve início em setembro de 2006. 

Na última Avaliação trienal CAPES, os cursos implantados foram avaliados da seguinte 

forma: Direito – Mestrado e Doutorado, conceito 5; Odontologia – Mestrado e Doutorado, 

conceito 4; Educação – Mestrado e Doutorado, conceito 4; Saúde de Família, conceito 3. É de 

se ressaltar que os programas de Odontologia e Educação não obtiveram avaliação 5 por não 

terem, na época da finalização da avaliação trienal, nenhuma tese defendida. 
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No ano de 2012, foram aprovadas quatro teses de doutorado em Educação e três teses 

de doutorado em Odontologia. 

Ciente  de seu compromisso e zelo com a pesquisa e a qualidade de cursos stricto sensu, 

a UNESA segue  com sua missão de formar profissionais para o mundo do trabalho e para 

exercício da cidadania, acrescentando a  importância da formação do pesquisador. A UNESA 

ciente de que o desenvolvimento científico impõe a superação de conhecimentos 

consolidados,  persegue o objetivo de  atualização continua . 

No sentido de cumprir sua missão, a Instituição submeteu-se ao processo de credenci-

amento para a oferta de cursos de Educação a Distância tendo sido credenciada para a oferta 

de cursos de pós-graduação lato sensu na modalidade a distância pela Portaria nº. 126/2008 

publicada no DOU de 23/01/2008.  

Diante das novas expectativas e das mudanças no cenário sociopolítico e educacional, a 

UNESA prossegue trabalhando com base na participação e na responsabilidade dos atores 

sociais envolvidos, estruturando o seu PDI alicerçado em um Programa de Qualidade e Inclusão 

Social.  

Construir e manter projetos de qualidade inseridos na realidade atual com o objetivo de 

ampliar a inclusão social para além dos espaços físicos de seus campi, a UNESA, em 2006,criou 

o Campus Virtual, com a implantação de um projeto-piloto de oferecimento de disciplinas 

online disciplinas online para cursos oferecidos na modalidade presencial, com base na Portaria 

nº 4.059, de 10 de dezembro de  2004. 

Em 2012, foi publicada a Portaria n°. 1.095, de 31 de agosto de 2012, do Ministério da 

Educação, recredenciando a UNESA pelo período de 10 anos.  

Retornando à época de sua transformação em Universidade, as, então, Faculdades Inte-

gradas Estácio de Sá apresentavam um potencial e certos traços organizacionais que justifica-

vam seu pedido. Reconhece-se, entretanto, que lhe afetavam, em maior ou menor grau, os 

mesmos problemas que atingiam as instituições de ensino superior do Brasil, sobretudo as par-

ticulares. Apontava-se ainda, a dispersão, a heterogeneidade e a fragmentação que compro-

metiam a expansão do ensino superior brasileiro no final da década de 1970, com crescimento 

linear, pela proliferação institucional dos mesmos cursos.  

Tal configuração caracterizava um modelo de educação superior desligado do desenvol-

vimento nacional, com perfil repetitivo, destituído de atributos de inovação, resultante de uma 

realidade contraditória, de uma educação, ao mesmo tempo, elitista e de massa. 
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Com a união de sua comunidade acadêmica – professores, alunos, técnico-

administrativos e dirigentes –, a Universidade passou, então, a detalhar um projeto pedagógico 

que tivesse abrangência sobre todos os aspectos do cotidiano que constrói uma Instituição de 

ensino de boa qualidade. Esta preocupação deu origem ao programa Qualidade e Participação 

definido como mecanismo de planejamento e acompanhamento das atividades da Universida-

de Estácio de Sá e da sua expansão, refletindo com nitidez um paradigma educacional que tem 

sua inspiração em uma visão da Universidade útil, com compromissos firmados com a destina-

ção social.  

O projeto, construído há mais de 15 anos, aproximou-se de uma versão do então Plano 

de Desenvolvimento Institucional, tendo destacado entre suas prioridades de trabalho: admi-

nistração acadêmica, atividades de ensino, atividades de pesquisa, atividades de extensão, mo-

nitoria estudantil, qualificação docente, melhoria do acervo bibliográfico, melhoria de 

equipamentos, ampliação e melhoria do espaço físico, atuação comunitária, valorização e qua-

lificação dos servidores técnico-administrativos, comunidade estudantil, planejamento, infor-

matização e avaliação institucional. 

Construir e manter projetos de qualidade inseridos na realidade atual e ampliar a inclu-

são social para além dos espaços físicos de seus campi determinou assim, em 2009, a criação 

do Campus Virtual, com a implantação de um projeto-piloto de oferecimento de disciplinas 

online em cursos presenciais. 

Em 2009, através da Portaria 442 de 11/05/2009, a Universidade foi credenciada para a 

oferta de cursos de graduação a distância em 54 polos localizados em vários pontos do Brasil. 

Esse credenciamento constitui-se como um momento importante e singular na história da Uni-

versidade, uma vez que, não apenas significou um aumento de abrangência da atuação da Uni-

versidade - que passou a contar com alunos de vários estados da federação-, mas representou 

também um momento importante para a reflexão acadêmica e para o incremento de tecnolo-

gias ligadas ao processo pedagógico. 

Em 2013, a UNESA aderiu ao Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Empre-

go – PRONATEC (Leis 12.513 e 12.816), passando a ofertar, em apoio à política governamental, 

cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio.  

Em 2016, a mantenedora da UNESA foi notificada com a intenção de mantenedora de 

grupo concorrente, de junção de suas atividades. Tal junção não foi aprovada na CADE – Conse-

lho Administrativo de Defesa Econômica. 
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No final de 2016, em relação aos indicadores de qualidade, os resultados do ENADE 

2015 e CPC 2015 foram auspiciosos para a universidade, levando o IGC da UNESA para o con-

ceito 4.  

Em novembro de 2017, o INEP divulgou os conceitos do ENADE e CPC 2016, permane-

cendo os resultados bons para a UNESA, uma vez que dos 60 cursos submetidos ao ENADE 

2016, 54 deles (90%) obtiveram conceitos CPC 3 ou 4, dois deles ficaram sem conceito e dos 4 

cursos com CPC 2, dois deles já estão em extinção. No IGC, a Universidade manteve o IGC 4, 

obtendo aumento no IGC continuo que passou de 3,1018 para 3,1251. 

Em relação aos conceitos de qualidade, as 71 avaliações externas, através de visitas rea-

lizadas em 2016 (38 visitas) e até novembro de 2017 (33 visitas), obtiveram três conceitos de 

curso (CC) 5, 58 CC 4 e 10 CC 3 em seus cursos e, nas avaliações de seus novos campi fora de 

sede e novos polos, o conceito institucional (CI) da UNESA foi elevado para 4. 

Em 2012, foi publicada a Portaria n° 1.095, de 31 de agosto de 2012, no Ministério da 

Educação, recredenciando a UNESA pelo período de 10 anos. 

Em 2013, a Portaria MEC nº 322, de 15/04/2013, credenciaou os campi Angra dos Reis e 

Teresópolis. Assim, a UNESA conta hoje com 20 campi na sua sede, no Município do Rio de Ja-

neiro e c om 14 campi fora da sua sede, no Estado do Rio de Janeiro, totalizando 34 campi. 

Atualmente, a UNESA oferta os seguintes cursos na modalidade presencial: 

• Bacharelados: 

Letras Licenciatura em Língua Espanhola, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Ae-

ronáuticas, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Cinema e Audiovisual, 

Comunicação Social – Jornalismo, Comunicação Social - Publicidade e Propaganda, Design, Di-

reito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Civil, Enge-

nharia de Controle e Automação, Engenharia de Petróleo, Engenharia de Produção, Engenharia 

de Telecomunicações, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Estética, 

Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Marketing, Medicina, Medicina Veterinária, Nutrição, 

Odontologia, Psicologia, Relações Internacionais, Secretariado Executivo, Serviço Social, Siste-

mas de Informação e Turismo. 

 

• Licenciaturas:  

Educação Física, Geografia, História, Letras - Língua Portuguesa, Letras - Português e Espanhol, 

Letras - Português e Espanhol, Matemática, Pedagogia e Teatro. 



13 

 

• Cursos Superiores de Tecnologia: 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Automação Industrial, Comércio Exterior, Design de 

Interiores, Design de Moda, Design Gráfico, Eventos, Fotografia, Gastronomia, Gestão Ambien-

tal, Gestão Comercial, Gestão da Produção Industrial, Gestão da Tecnologia da Informação, 

Gestão de Recursos Humanos, Gestão de Segurança Privada, Gestão de Seguros, Gestão de 

Serviços em Atendimento, Gestão de Turismo, Gestão Financeira, Gestão Hospitalar, Gestão 

Pública, Hotelaria, Jogos Digitais, Logística, Marketing, Negócios Imobiliários, Petróleo e Gás, 

Processos Gerenciais, Produção Audiovisual, Produção Fonográfica, Produção Publicitária, Ra-

diologia, Redes de Computadores, Redes de Telecomunicações, Segurança no Trabalho, Segu-

rança Pública, Sistemas para Internet. 

 

 

 

 

Educação a Distância 

 

A UNESA iniciou os projetos de Educação a Distância, no ano 2000.  Ao longo desses 

anos, a Instituição vem implantando essa metodologia e, concomitantemente tem ampliado 

sua reflexão a respeito das concepções e das práticas relativas a essa modalidade educativa. 

Em 2005, a UNESA cria o Núcleo de Educação a Distância. Em 2006 e início de 2007, na 

perspectiva da expansão das ações educativas a distância, a UNESA passou a oferecer as disci-

plinas online integradas ao currículo dos cursos presenciais, tendo como meta a oferta de 20% 

da carga horária total dos cursos, conforme previsto na Portaria no 4.059, de 10 de dezembro 

de 2004, consolidando as experiências adquiridas anteriormente na oferta de cursos livres e de 

extensão na modalidade tanto para a comunidade interna quanto externa. Em 2007, a então 

fundada Diretoria de Educação a Distância passou a ser uma referência para a Instituição no 

que tange aos processos de ensino e aprendizagem balizados pelas novas tecnologias de in-

formação e comunicação. 

Em 2008, a UNESA obteve o seu credenciamento para oferta de cursos de pós-

graduação lato sensu na modalidade a distância por meio da Portaria n°126/2008 publicada no 

D.O.U. de 23/01/2008. 
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Em 2009, através da Portaria 442 de 11/05/2009, a Universidade foi credenciada para a 

oferta de cursos de graduação a distância em 54 polos localizados em vários pontos do Brasil. 

Esse credenciamento constitui-se como um momento importante e singular na história da Uni-

versidade, uma vez que, não apenas significou um aumento de abrangência da atuação da Uni-

versidade - que passou a contar com alunos de vários estados da federação-, mas representou 

também um momento importante para a reflexão acadêmica e para o incremento de tecnolo-

gias ligadas ao processo pedagógico. 

Em 2012, a IES protocolou um processo (nº 201208126) de aditamento do credencia-

mento para aumento de abrangência de 48 novos polos de educação a distância.  

Em 2013, com o objetivo de garantir o crescente padrão de infraestrutura, condição 

fundamental para o conforto dos docentes, tutores, coordenadores de curso e técnicos admi-

nistrativos e também para a qualidade do Ensino ofertado, esta IES transferiu o NEAD – Núcleo 

de Educação a Distância do campus Terra Encantada, na Barra da Tijuca (RJ) para um prédio em 

uma área revitalizada do Centro da Cidade do Rio de Janeiro, com 3 andares destacados so-

mente para as atividades voltadas para a gestão dos cursos da modalidade a distância. 

 O primeiro curso autorizado na modalidade a distância foi o Curso de Administração, 

em 2009, junto com credenciamento da IES para essa modalidade de ensino. O curso de Licen-

ciatura em Letras Espanhol, foi autorizado em 13/11/2012.   

Atualmente, a UNESA tem autorizados os seguintes cursos:  

(a) Bacharelados: Administração; Ciências Contábeis, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, 

Serviço Social e Sistemas de Informação; Engenharia Ambiental e Sanitária; Engenharia de con-

trole e Automação; Engenharia de Petróleo; Engenharia Elétrica; (b) Licenciaturas: Pedagogia, 

História, Letras (Língua Portuguesa), Letras (Espanhol), Letras (Inglês); Filosofia; Geografia; Edu-

cação Física; Matemática; Sociologia e Teologia(c) Cursos Superiores de Tecnologia (CST): Ges-

tão de Recursos Humanos; Marketing; Gestão da Tecnologia da Informação, Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas, Logística, Comércio Exterior, Gestão Comercial, Gestão Financei-

ra, Processos Gerenciais, Gestão Hospitalar, Gestão Pública, Gestão Ambiental, Investigação 

Forense e Perícia Criminal; Mediação;  Gestão de Turismo, Negócios Imobiliários e Segurança 

Pública; Redes de Computadores.  

Destes cursos já foram Reconhecidos: Administração Portaria MEC 274, de 04/04/2017); 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Portaria MEC 535, de 23/09/2016); Ciências contábeis 

(Portaria MEC274, de 04/04/2017); Comércio Exterior (Portaria MEC 274 de 04/04/2017); En-
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genharia de Produção (Portaria MEC 1333 de 18/12/2017); Gestão Ambiental (Portaria MEC 

331 de 15/05/2018); Gestão Comercial (Portaria MEC 274 de 04/04/2017); Gestão da Tecnolo-

gia da Informação (Portaria MEC 291 de 19/05/2014); Gestão de Recursos Humanos (Portaria 

MEC 274 de 04/04/2017); Gestão de Turismo (Portaria MEC 436 de 31/07/2014); Gestão Finan-

ceira (Portaria MEC 274 de 04/04/2017); Gestão Hospitalar (Portaria MEC 818 de 02/01/2015); 

Gestão Pública (Portaria MEC 274 de 04/04/2017); História (Portaria MEC 535 de 23/09/2016); 

Letras Inglês (Portaria MEC1039 de 04/10/2017); Letras Língua Portuguesa (Portaria MEC 535 

de 23/09/2016); Logística (Portaria MEC 274 de 04/04/2017); Marketing (Portaria MEC 273 de 

04/04/2017); Matemática (Portaria MEC 73 de 30/01/2015); Negócios Imobiliários (Portaria 

MEC 499 de 02/07/2015); Pedagogia (Portaria MEC 227 de 23/05/2013); Processos Gerenciais 

(Portaria MEC 274 de 04/04/2017); Redes de Computadores (Portaria MEC 535 de 

23/09/2016); Serviço Social (Portaria MEC 818 de 02/01/2015) e Sistemas de Informações (Por-

taria MEC 535 de 23/09/2016). 

Destaca-se, ainda, que ao longo de sua história, a UNESA tem procurado criar condições 

humanas e materiais, tais como: a qualificação do corpo docente e do corpo técnico-

administrativo, através do PIQ – Programa de Incentivo à Qualidade Docente; a melhoria do 

acervo bibliográfico, dos laboratórios e equipamentos; a ampliação do espaço físico; a 

expansão das atividades comunitárias; a criação de estratégias para o atendimento à 

comunidade estudantil; e a informatização dos processos de comunicação, informação e 

suporte visando expandir suas atividades de ensino, pesquisa e extensão para responder, com 

qualidade e inclusão, aos desafios presentes no contexto nacional, marcado pela modernização 

do país, pelos avanços tecnológicos e pelo aumento da complexidade das relações sociais.  

Hoje a Universidade Estácio de Sá é uma universidade de ensino superior privada, com 

fins lucrativos, inscrita no CNPJ: 34075739000184, mantida pela Sociedade de Ensino Superior 

Estácio de Sá Ltda., doravante denominada Mantenedora, sociedade empresarial do tipo soci-

edade limitada, com sede na Rua do Bispo nº 83, no município do Rio de Janeiro, no Estado do 

Rio de Janeiro, com Contrato Social registrado na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, 

sob o nº. 33.2.0783899-0 em 09/02/2007.  

A sede da UNESA está situada na Avenida das Américas nº4200, bloco11, Barra da Tiju-

ca – CEP 22640-102, Rio de Janeiro, RJ.  

A Universidade Estácio de Sá tem como missão: 



16 

 

“... através da formação de recursos humanos qualificados, contribuir para o desenvol-

vimento científico, tecnológico, cultural e social do país com comprometimento ético e respon-

sabilidade social, proporcionando o acesso de diferentes segmentos da população ao ensino de 

qualidade articulado aos benefícios da pesquisa, da extensão e da formação continuada, privi-

legiando a descentralização geográfica e o valor acessível das mensalidades; buscando ao 

mesmo tempo a inclusão social na construção, pelo conhecimento, de uma sociedade mais jus-

ta, mais humana e mais igual”. 

 A ambiciosa e importante Missão a que a Universidade se propõe articula os três pila-

res: qualidade, inclusão social e a sustentabilidade (responsabilidade social). Quando se olha 

para o que a Universidade já construiu a partir de sua Missão, a comunidade acadêmica reco-

nhece a diferença que esta IES fez na vida de tantos milhares de estudantes, professores e co-

laboradores nos últimos 47 anos. 

 Para o futuro, a Missão da Universidade apresenta à UNESA vários desafios para sua 

atuação. O primeiro desafio é fazer com que a comunidade acadêmica de fato conheça e reali-

ze a sua práxis educacional de forma coerente com esta Missão. Esse desafio, que é constante 

e não tem fim, não é concretizado apenas fixando-se nos murais dos campi e polos o quadro da 

Missão Institucional, mas, a partir de simbolismos como este, notadamente para a modalidade 

a distância a publicação no ambiente virtual; cabe a todos os envolvidos nessa tarefa populari-

zar a Missão Institucional como meio de garantir que a mesma exista como cultura e modo de 

ser da Universidade.  

 O objetivo de tornar a Missão conhecida e efetiva nas práticas institucionais ganhou 

força com a permanência da mesma em relação ao PDI anterior (2013-2017), uma vez que, 

diferentemente do que ocorreu no passado, a comunidade acadêmica, após intensas e exten-

sas discussões, houve por bem não fazer reparos à Missão da Universidade, reafirmando o 

compromisso com a mesma e destacando a sua atualidade.   

 Assim, a CPA organizou processos e momentos de debate acerca dos valores e princí-

pios contidos na Missão Institucional e prevaleceu, entre os diferentes atores, a opinião e a 

vontade de manter a Missão, que havia sido construída e alicerçada sobre o seu Projeto de 

Auto avaliação Institucional, que, por sua vez, é fundamentado na metodologia do empower-

ment.   

Ao manter a Missão, a Universidade não assume uma posição de conforto, mas sim 

reconhece que os desafios lançados pela Missão ainda são atuais e significativos para si e para 
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a comunidade onde atua e, por isso, merecem permanecer norteando as ações e estratégias da 

Universidade. 

 

1.2- PRINCÍPIOS NORTEADORES NA CONCEPÇÃO DE EDUCAÇÃO 

 

 O ser humano está inserido em um contexto socioeconômico, cultural, político e históri-

co e, quando tomado como sujeito, intervém na realidade a partir de uma percepção do con-

texto que o encerra. Pressupõe-se, assim, uma dimensão ativa, criadora e renovadora. Na sua 

interação com outros sujeitos e com a realidade, produz e dissemina conhecimento.  

 A Universidade Estácio de Sá entende que o conhecimento é produto dessa interação 

social e compreende que seu papel é trabalhar o conhecimento na perspectiva da sua produ-

ção e atualização, colocando-o a serviço da sociedade. Para tal, entende ser necessário provo-

car um papel ativo desse sujeito da/na educação. 

 Sob esse diapasão, há necessidade de se promover a participação dos indivíduos como 

sujeitos da sociedade, da cultura e da história, priorizando a autonomia, a problematização e a 

conscientização, materializando assim aquilo que epistemologicamente se entende por educa-

ção.  

 De acordo com a identidade da Universidade Estácio de Sá e sua interpretação sobre os 

conceitos de sociedade, sujeito e educação, a concepção de Educação a Distância incorpora o 

rompimento dos paradigmas de tempo e espaço, as novas tecnologias de informação e comu-

nicação e uma proposta pedagógica alicerçada na concepção do sujeito sócio histórico (cf. 

Vygotsky, 1984)1. Ainda, considera a aprendizagem como fruto da interação entre indivíduos 

em contextos sócio técnicos específicos (cf. Lévy, 1993)2, e objetiva um processo no qual o alu-

no seja capaz de construir conhecimentos e aprender a aprender, aprender a ser, aprender a 

conviver e aprender a fazer (cf. Informe Delors, UNESCO, 1996). 

 Nesse sentido, aprender a aprender é um princípio norteador que visa a uma prática 

pedagógica reflexiva, com ênfase em estratégias que ofereçam perspectivas de mudanças, 

construção de conhecimentos gerais e específicos e desenvolvimento de habilidades cognitivas 

                                                           

 
1VYGOTSKY, L. S. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 1984. 
2LÉVY, P. As novas tecnologias da inteligência e o futuro do pensamento na era da informática. São Paulo: Edito-
ra 34, 1993. 
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aplicáveis ao projeto de vida pessoal e profissional. Aprender a aprender é saber investigar e 

buscar elementos que auxiliem na produção acadêmica. 

 Aprender a ser possibilita a construção e a busca da identidade pessoal e coletiva, esti-

muladas pelas relações sociais através do desenvolvimento psicossocial, da moral, da ética e da 

construção do cidadão que pretendemos formar. 

 Aprender a conviver propicia a construção do desenvolvimento de atitudes, opiniões, 

crenças, esperanças e representações necessárias à capacidade de iniciativa, de comunicação, 

além de permitir propostas de soluções e abertura para o desenvolvimento de valores de qua-

lidade e de produtividade. Nessa convivência, inclui-se a capacidade de realizar trabalhos diver-

sificados, de tomar decisões, de trabalhar em equipe e de conviver com as diferenças locais e 

regionais. 

 Aprender a fazer estimula o desenvolvimento das habilidades necessárias à atividade pro-

fissional, cujas dimensões de prática científica (teóricas e técnicas) precisam ser adquiridas formal-

mente, ou por meio da vivência de estágio e prática profissional. 

 Atenta ao objetivo de contribuir para o crescimento político-econômico e social brasilei-

ro, partindo do pressuposto de que a educação constitui mola propulsora do conhecimento, do 

desenvolvimento e da melhoria da qualidade de vida, a Universidade Estácio de Sá concebeu a 

oferta do curso de Letras Licenciatura em Língua Espanhola na modalidade a distância, no segun-

do semestre de 2012. 

 

1.3- CONCEPÇÃO DE ENSINO E APRENDIZAGEM NA MODALIDADE EAD 

 

 Aprender e ensinar no universo educativo da EAD, constituído de atores humanos e 

recursos tecnológicos organizados em rede (cf. Latour, 1992)3, nos quais é necessário aprender 

permanentemente em contínuas trocas de conhecimento, exige uma nova forma de educar 

que carece de novas estratégias para aprender e ensinar de forma cooperativa. 

Compreendendo a aprendizagem como um processo eminentemente social, como um 

processo ativo e integral do sujeito na construção do conhecimento, no qual se destaca a in-

fluência da cultura e das relações sociais, o curso de Letras Licenciatura em Língua Espanhola 

                                                           

 
3LATOUR, B. One More Turn after the Social Turn.In: MCMULLIN, Ernan (ed.). The Social Dimensions of Sci-

ence.NotreDame: UniversityofNotreDame Press, 1992. 
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na modalidade a distância entende o aluno como sujeito de seu processo educativo. Sendo 

assim, busca estabelecer um fazer pedagógico comprometido com o processo de construção e 

reconstrução do conhecimento, unindo as dimensões social e afetiva ao relacionamento entre 

teoria e prática, através da contextualização dos saberes evocados neste curso. 

O processo de aprender em rede inclui a contribuição ativa do aluno e ocorre no âmbito 

de uma situação interativa, através de modalidades tecnológicas, como fóruns de discussão, 

compartilhamento de arquivos online e troca de mensagens (e-mails), via Central de Mensa-

gens, nas quais o tutor a distância atua como mediador e facilitador, provocando e estimulando 

novos descobrimentos, propondo estratégias em uma prática pedagógica que deve levar o alu-

no a produzir e refletir, com autonomia, experimentando e registrando o resultado de suas 

observações. 

 Paralelamente, o ensino visa associar a construção do conhecimento à crítica ao conhe-

cimento produzido, num processo contínuo e articulado. Assim, ele é concebido como um pro-

cesso de investigação do conhecimento, e não como um processo que se limita à transmissão 

de conteúdo; como uma prática voltada para a construção da progressiva autonomia do aluno 

na busca do domínio científico e profissional de um determinado campo do conhecimento.  

O processo de ensino busca, em última instância, o desenvolvimento das capacidades 

cognitivas dos alunos e a sua preparação para a vida social e profissional.  

O papel reservado ao tutor a distância, no que tange ao processo de ensino, é, sobretu-

do, o de orientar e não mais o de ser o único detentor do saber. Não lhe cabe somente saber as 

respostas para as perguntas dos alunos, mas também saber problematizar e estimular os alu-

nos a fazerem o mesmo. 

Ensinar é um processo intencional e sistemático, direcionado para o desenvolvimento 

de competências e habilidades dos alunos. Tem um caráter bilateral, já que combina a ativida-

de do docente com a do discente.  

  A modalidade EAD, de acordo com os princípios balizadores da Universidade 

Estácio de Sá, valoriza o professor-tutor orientador, instigador, aquele que vai levar os alunos 

ao trabalho cooperativo e colaborativo. O tutor a distância4 que potencializa o diálogo, a troca 

                                                           

 
4 No projeto de EAD da Universidade, tutor a distância, tutor online ou professor-tutor é a função docente no que 
se refere às atividades acadêmicas do curso conforme será explicitado no item 3.1.1 
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de conhecimentos, a produção coletiva dos seus discentes. Em última instância, o professor-

tutor é tido como um profissional da aprendizagem, e não exclusivamente do ensino. 

Em ambos, ensino e aprendizagem, pretende-se que as competências profissionais em 

formação sejam construídas processualmente, o que implica na adoção de métodos de ensino 

que envolvam práticas de ação/reflexão/ação. Privilegia-se ainda a adoção de metodologias 

ativas, coerentes com os objetivos e os conteúdos de ensino e que considerem a experiência 

concreta do estudante como ponto de partida do trabalho pedagógico.  

Busca-se então promover ações pedagógicas que articulem os saberes e as práticas, 

vinculando-os aos ideais da ética, da responsabilidade, da cidadania, da solidariedade e do es-

pírito coletivo, e direcionando-as ao atendimento das necessidades da comunidade regional e 

local. 

 Para tal, valem-se tutores e alunos de um modelo de concepção de curso no qual a dis-

ponibilização deste se dá por intermédio da convergência de meios de oferta de conteúdo e 

informação, com ênfase à exploração do conhecimento acadêmico-profissional que integre e 

convirja tais meios através de um ambiente virtual de aprendizagem especialmente concebido 

como espaço multimídia na internet cujas ferramentas desenvolvidas  tem como objetivo pro-

mover  a colaboração  e a cooperação como vetores dos processos de ensino e aprendizagem. 

 Nos polos de educação a distância os tutores presenciais apoiam os alunos de forma 

contínua, no que tange a organização de estudo, o domínio e a proficiência tecnológica na inte-

ração e uso das ferramentas e meios disponíveis na sala de aula virtual, inclusive, nas demais 

atividades pedagógicas previstas no PPC de curso, estabelecendo uma capilaridade física ao 

atuar na formação de uma rede integradora. 

 

1.4- METODOLOGIA DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM NA MODALIDADE EAD 

 

 O desenvolvimento de uma metodologia para educação a distância que tenha como 

objetivo repensar o papel do professor-tutor e do aluno, no processo de ensinar e aprender, 

resultou da reflexão sobre as experiências individuais de cada participante juntamente com as 

abordagens pedagógicas as quais conduzirão ao autodesenvolvimento, à aprendizagem colabo-

rativa e à interação entre professor-tutor e alunos para a formação de sujeitos críticos, autô-

nomos e cidadãos. A partir dessa reflexão, a Universidade Estácio de Sá desenvolveu um 

modelo híbrido, proprietário, cuja metodologia para os processos de ensino e de aprendizagem 
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se dá pela convergência de meios na oferta de conteúdo e pela integração em rede através da 

interação entre aluno e professor-tutor.   

 Essa metodologia toma como ponto focal o ambiente virtual de aprendizagem, já que 

este integra um conjunto de interfaces de conteúdos e de comunicação, encerrando um espaço 

de objetos técnicos e tecnológicos aliados às redes sociais ali constituídas, permitindo integrar 

conteúdo à comunicação entre atores durante os processos de ensino e de aprendizagem. 

 No que se refere à convergência de meios para a construção do conhecimento, conce-

beu-se um ambiente virtual de aprendizagem que integraliza: 

➢ Videoaulas; 

➢ Aulas interativas; 

➢ Simulados e exercícios; 

➢ Material didático; 

➢ Biblioteca virtual; 

➢ Ferramentas comunicacionais; 

➢ Games e Aplicativos 

 Além do aspecto de disponibilização dos conteúdos programáticos previstos nos planos 

de ensino localizados nos projetos políticos pedagógicos dos cursos, tanto o ambiente virtual 

de aprendizagem quanto o polo de educação a distância foram concebidos como um espaço de 

comunicabilidade constante, de modo a garantir a efetividade do aprendizado a partir dos des-

dobramentos estimulados na comunicação entre alunos e professores/tutores/coordenadores. 

Nesse sentido, busca-se desenvolver o espírito científico e a formação de sujeitos autônomos e 

cidadãos, tendo como propulsores desse movimento a interação, a cooperação e a colaboração 

entre os diversos atores, bem como a interatividade na construção e reconstrução do conhe-

cimento. 

 Portanto, neste item do Projeto, serão pormenorizados os princípios e seus desdobra-

mentos da metodologia adotada neste Curso, especialmente com o intuito de caracterizar a 

educação a distância para além das práticas exclusivamente auto instrucionais, afastando-se 

também da concepção de “interação” (virtual ou presencial) pautada apenas na formalização 

de ...”tira-dúvidas”. Igualmente pela intervenção pedagógica no ambiente virtual de aprendiza-

gem como uma ação restrita a organizar um repositório para arquivamento de textos ou sim-

plesmente de entrega, esquivando-se da necessária mediação integrada às Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TICs).  
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1.4.1- PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS NO AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM 

 

 Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) possibilitam compartilhar informações e 

desenvolver o pensamento crítico e a capacidade de análise, síntese e avaliação (Bloom, 

1972)5, ao estimularem o aluno a buscar e gerir a informação, assim como colaborar com os 

pares. Essa dinâmica faz com que o estudante seja, ao mesmo tempo, consumidor e produtor 

de conhecimento, em um processo de aprendizagem que o estimula a desenvolver uma condu-

ta que favoreça o trabalho individual e coletivo. 

 O AVA adotado pela Universidade Estácio de Sá6 disponibiliza canais de interatividade 

para serem utilizados efetivamente, favorecendo o processo de aprendizagem, da construção e 

reconstrução do conhecimento. A colaboração e a cooperação, palavras-chave nesta concep-

ção de educação, são valorizadas no ambiente virtual por levarem ao aprofundamento do con-

teúdo, à reflexão, à avaliação de diversos pontos de vista, à aplicação de conceitos e à 

reconstrução do conhecimento. Estão disponibilizados dispositivos de comunicação unilaterais, 

bidirecionais e multidirecionais (Fórum de Discussão; Central de Mensagens; Newsletter; Central 

de Monitoramento e Chat), de forma síncrona e assíncrona.  

 O trabalho cooperativo, igualmente, está presente na troca e na busca por um objetivo 

comum para a construção do saber. Acontece por meio do compartilhamento de informações e 

de conhecimentos entre os atores do processo. Na aprendizagem colaborativa, estimula-se a 

reciprocidade, a fim de que se alcance um propósito em comum. A interação é encorajada vi-

sando principalmente ao estímulo ao conhecimento compartilhado; todos podem contribuir 

uns com os outros, desenvolvendo suas competências e habilidades. 

 O trabalho cooperativo, no qual todos efetivamente cooperam, colaboram e interagem, 

torna a aprendizagem significativa, pois com as trocas o conhecimento é construído em conjun-

to e, a partir daí, individualiza-se. 

 No ambiente virtual de aprendizagem, os meios de comunicação favorecem o ensino e 

a aprendizagem cooperativa. Esse trabalho pode ser feito através das comunidades virtuais, 

dos fóruns de discussão, de compartilhamento de arquivos online, da publicação colaborativa 

                                                           

 
5BLOOM, B. S. Taxionomia dos objetivos Educacionais - domínio cognitivo. Porto Alegre: Ed Globo, 1972. 
6Atualmente a Universidade Estácio de Sá adota o AVA webaula, customizado especialmente para esta instituição. 
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ou aquinhoada de resumos e rascunhos de alunos, por mensagem, entre outros mecanismos 

de comunicação. 

 Além disso, o AVA integra as interfaces relacionadas à publicação de conteúdo, através 

de tecnologias específicas para a hospedagem de aulas online, aulas disponibilizadas via web, 

biblioteca de apoio individualizada por disciplina específica, por disciplina e, biblioteca e biblio-

teca virtual utilizada pela IES, dentre outras ferramentas para armazenamento, distribuição e 

construção de conteúdo. 

 

 

Quadro 1 – visão geral do conteúdo online 

 

 

 

 Quanto aos aspectos gerenciais7, o AVA adotado neste Curso apresenta uma integração 

ao sistema de gestão acadêmico-administrativa da Universidade Estácio de Sá. Tal integração 

permite aos alunos, professores-tutores e gestores que atuam na modalidade a distância, o 

mesmo acesso aos serviços disponíveis aos que atuam na modalidade presencial (matrículas, 

inscrições, requisições, acesso às informações institucionais, secretaria, tesouraria, requeri-

mentos etc.).  

 Outrossim, o AVA também possui ferramentas internas de gestão acadêmica, em espe-

cial no que se refere ao andamento, progressão e atuação do Corpo Discente e Corpo Docente 

                                                           

 
7Os aspectos referentes à gestão acadêmica serão pormenorizados no item correspondente. 
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durante os eventos de acesso e do uso das funcionalidades ali disponibilizadas. Destacam-se, 

entre outros, os relatórios gerenciais específicos que tratam do registro de participação de alu-

nos no Fórum (tanto quantitativo quanto qualitativo), a conclusão de tópicos de conteúdo, o 

registro de exercícios e atividades, tempo de acesso etc. 

 

 

Quadro 2 – Interface do relatório sobre participação no fórum de discussão 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 Para os alunos, tutores e gestores, paralelamente, o AVA é parte do Campus Virtual. 

Este, portanto, é o campus universitário no qual seus usuários compartilham um espaço loga-

do26 de ensino e aprendizagem, sistematicamente integrado ao sistema de informações aca-

dêmicas da Universidade Estácio de Sá e ao AVA. 

 Mediada pela internet e concebida para ser uma interface simples, não-ambígua e intui-

tiva, a sala de aula virtual é a extensão acadêmica do Campus Virtual. Trata-se de um espaço 

específico para docentes e discentes em que se apresentam as disciplinas e os módulos extra-

curriculares, incluindo atividades propostas de nivelamento.  

As oportunidades de aprendizagem proporcionadas, por meio da sala de aula virtual, 

nas quais há o rompimento das fronteiras de tempo e espaço, o aluno é o centro do processo 

de ensino-aprendizagem que, acontece  de  maneira interativa. Neste contexto, o tutor a dis-

tância tem papel fundamental, na medida em que  é o responsável pela oferta, ao estudante, 

das ferramentas para construção do seu próprio processo de aprendizagem, como protagonis-

ta, em seu ritmo, de forma personalizada, com autonomia e como sujeito ativo e participativo.   

Processo de acompanhamento e controle que auxiliará o aluno no percurso educacional.  

 



25 

 

 O modelo pedagógico centrado no estudante, concebe a Sala de Aula Virtual e todos os 

elementos constitutivos, dispostos em  projeto pedagógico, em que as práticas educativas, en-

volvidas em um contexto de, que apresenta materiais didáticos multimídia e estimula o profes-

sor para que ele estabeleça estratégias diferenciadas de aprendizagem. Além disso, 

compreende  uma avaliação contínua como meio de favorecer o êxito dos estudantes, com 

vistas ao ensino para a competência e ao atendimento às necessidades individuais e coletivas. 

 

Quadro 3 – Sala de aula virtual 

 

 

 A Sala de Aula Virtual traz muitas possibilidades de interações online, criando um clima 

afetivo nos intercâmbios comunicativos entre Alunos e Tutores a distância, o que proporciona 

uma influência positiva na motivação dos estudantes e uma nova forma de conviver: em rede. 

 

1.4.2- DINÂMICA DE FUNCIONAMENTO DO CAMPUS VIRTUAL 

 

 De acordo com nosso modelo, o curso se define em, cada um de seus componentes 

curriculares, a partir da publicação do conteúdo instrucional no Ambiente Virtual de Aprendi-

zagem (AVA) para cada uma das disciplinas. Após a publicação, ocorrem a alocação de docen-

tes nas turmas dentro do AVA, por intermédio de integração deste ao Sistema de Informações 

Acadêmicas (SIA) da Instituição. 
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 Em termos de administração acadêmica, o aluno presta vestibular8 e, após aprovação, 

inicia o processo de matrícula acadêmica no SIA. Após ter sua matrícula efetivada, o acesso ao 

ambiente logado (Campus Virtual) se efetiva, e é nesse ambiente que o aluno pode utilizar o 

sistema acadêmico e acessar o AVA. 

 

Quadro 4 – Interface do acesso logado ao Campus Virtual (integração AVA e SIA) 

 

 

Quadro 4.1 – Interface do acesso logado ao Campus Virtual (integração AVA e SIA) 

 

 

No tocante à metodologia, após o acesso ao AVA, especificamente à “sala de aula virtu-

al”, o aluno visualiza a oferta de disciplinas do período acadêmico em que está matriculado, 

além dos módulos de ambientação e de nivelamento. Estes itens enfeixam o que se define co-

                                                           

 
8Salvo nos casos em que há outra forma de ingresso, tais como reabertura de matrícula, transferência, segunda 
graduação e/ou ENEM.  
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mo conteúdo  e, está organizado em aulas e atividades, nas quais a convergência de meios é 

efetivada. 

 Em relação à convergência de meios (cf. item 1.5), no que se refere ao modelo propos-

to, foi desenvolvida uma ferramenta para organizar  o sistema de entrega do material(livro) e 

das aulas/atividades transmitidas via web, de modo a garantir efetividade na disponibilização 

do conteúdo e, ao mesmo tempo, balizar a organização de estudo do corpo discente. 

 Concebeu-se, assim, o tópico denominado Orientações de Estudo, constante de todas 

as aulas, no qual se apresentam as orientações sobre o conteúdo online, sobre a aula transmi-

tida via web, no tocante ao material impresso e como ocorre a interação com o professor-tutor 

a distância e colegas de sua turma. 

 Em outras palavras, o tópico Orientações de Estudo funciona como guia para que o alu-

no possa efetivar a convergência de meios (conteúdo online, aula transmitida via web e, leitura 

das orientações e referências sugeridas  no Plano de Ensino) de modo a direcionar suas ações 

de aprendizagem e, na disciplina – e na disciplina como um todo. Cada orientação de estudo, 

em cada aula, em local designado, apresenta abas específicas para cada meio de disponibiliza-

ção de conteúdo, incluindo-se a Biblioteca Virtual e o tópico relacionado àquela aula no Fórum 

de Discussão 

 

Quadro 5 – Interface das Orientações de Estudo, tópico de introdução ao conteúdo de cada aula online 

 

 

 

 No tocante à atuação docente, o tutor a distância media o diálogo entre os diversos 

meios que são utilizados na composição do arcabouço teórico das disciplinas, estando todos 

esses meios sob moderação dele, em particular no que se refere aos desdobramentos do co-

nhecimento e ao estímulo frequente para a cooperação e colaboração nos espaços de intera-
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ção9 professor-tutor/aluno, aluno/professor-tutor e aluno/aluno. Esse processo ocorre em cada 

turma, de cada disciplina, continuamente, consolidando assim o atributo online da metodolo-

gia, justamente por concentrar as principais ações acadêmicas do corpo discente no AVA ou no 

Campus Virtual.  

 Nesse diapasão entre a enturmação10, a entrega de conteúdo e a atuação docente, os 

princípios “aprender a aprender” e “aprender a fazer” são concretizados. A metodologia on line 

adotada neste Curso exige do aluno o desenvolvimento competências, que incorporam conhe-

cimentos, habilidades e atitudes, que são especificas e particulares e, ao mesmo tempo, gerais, 

pois se apropria de um ambiente virtual no qual todos os usuários são estimulados a aprender 

a usar o ferramental e adquirir fluência (mais do que o uso, também a criação e reformulação 

de conhecimentos), bem como todos os procedimentos essenciais para seu estudo visando  a 

construção coletiva e cooperativa em seu percurso de formação. Paralelamente, ferramental e 

os procedimentos essenciais para seu estudo visando à construção coletiva e cooperativa do 

conhecimento. Paralelamente, cabe ao aluno demonstrar a efetividade de tal domínio para 

cumprir as etapas do processo de aprendizagem exigidas ao longo da realização da discipli-

na/curso. Em outras palavras, o desempenho do aluno está diretamente relacionado ao 

desenvolvimento de competências inerentes à aprendizagem, à instrução mediada e ao domí-

nio de funcionalidades exigidas no processo de aprendizagem, de acordo com o conteúdo pro-

gramático e os objetivos de cada disciplina. Essa perspectiva demanda uma atitude responsiva 

e funcional no decorrer da formação do discente, e que se reflete nos objetos de aprendizagem 

adotados no desenho didático das aulas.  

 O aprender a fazer, muito mais do que uma perspectiva auto instrucional focada na in-

dividualização do processo de aprendizagem, está associado ao desenho didático do Projeto 

Pedagógico do Curso. Enfatiza-se, portanto, a construção de atividades e ações baseadas na 

resolução de problemas, na capacidade de auto avaliação e de autor responsabilização pelo 

próprio desenvolvimento acadêmico. 

 Paralelamente, o ensino a distância na Universidade Estácio de Sá entende o aluno co-

mo sujeito ativo do processo, e a metodologia adotada para este Curso justamente valoriza 

intensamente a interação do aluno com seus colegas e tutores a distância. Nesse sentido, o 

                                                           

 
9A interação entre corpo docente e corpo discente será pormenorizada no item Sistemas de Comunicação. 
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princípio “aprender a conviver” toma forma pela mobilização de competências inerentes à me-

todologia adotada, desenvolver as relações intra e interpessoais, tais como iniciativa, a coope-

ração e a aprendizagem em comunidade. Concomitantemente, a exigência de interação, como 

espinha dorsal da metodologia, permite (e enfatiza) uma melhor compreensão dos mecanis-

mos sociais envolvidos na troca constante de opiniões, conhecimento, visão crítica e questio-

namentos, indiretamente associados aos eventos em que a participação do aluno, frente aos 

colegas e tutores a distância,  é obrigatória (Por exemplo como nos Fóruns de Discussão).  

   

Quadro 6 – Interface do AVA Docente com os sites Estácio 

 

 

 

1.5. Procedimentos metodológicos para as etapas presenciais 

 

 Algumas metodologias de EAD preveem a atuação do polo de educação a distância co-

mo uma reprodução do ensino presencial, guardando sua proporcionalidade no que se refere à 

estrutura física e à atuação dos envolvidos. Em outras palavras, é possível conceber um polo 

como o espaço único, integralizador dos processos de ensino e aprendizagem, guardando ao 

ambiente virtual de aprendizagem um papel auxiliar com fins a servir de repositório de conteú-

do e/ou de espaço para gestão acadêmico-administrativa. 

                                                                                                                                                                                           

 
10 Enturmação é o processo de alocação dos tutores a distância nas turmas, atendendo os critérios acadêmicos e 
regulatórios. 
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 Para a Universidade Estácio de Sá, o Polo11 é concebido como um espaço de ensino e 

aprendizagem no qual os princípios e procedimentos adotados no ambiente virtual estendem-

se às etapas presenciais, para além das atividades obrigatórias (laboratório, avaliações etc.). 

 A partir dessa concepção, o Polo de educação a distância apresenta-se como um local 

estruturado para dar apoio pedagógico e administrativo de maneira descentralizada aos estu-

dantes aos estudantes deste Curso.  Nessa unidade operacional dotada de infraestrutura tec-

nológica, pedagógica e administrativa, corpo social e acessibilidade, disponibilizando biblioteca 

, laboratório de informática, tutoria , local para realização das avaliações,  dentre outros. Por-

tanto, o Polo é considerado o ambiente “físico” do campus virtual, e também o elo entre aca-

dêmicos das modalidades tanto presencial quanto a distância. Além disso, poderá ter 

visibilidade, por meio de atividades acadêmicas realizadas no polo, atingindo um público cujo 

histórico acadêmico , normalmente, está voltado para o modelo presencial. Outra caracte-

rística dos polos de educação a distância é o fato de todos estarem situados em campi da Uni-

versidade Estácio de Sá ou em IES pertencentes ao Grupo Estácio12. Tal peculiaridade propicia 

ao aluno uma percepção de ensino superior diferente das situações em que o polo de educa-

ção a distância tem sua estrutura física desvinculada à estrutura física da IES correspondente. 

Nesse ínterim, o polo de educação a distância se vale, também, para além da estrutura física 

mínima (conforme preconizado em termos regulatórios), de uma estrutura adjacente, da qual o 

aluno de curso na modalidade EAD poderá compartilhar. 

 

2. O curso de Letras Licenciatura em Língua Espanhola em EAD na 

Universidade Estácio de Sá:  

 

2.1- APRESENTAÇÃO 

 

A Universidade Estácio de Sá tem como um de seus objetivos contribuir para o cresci-

mento político-econômico e social brasileiro, partindo do pressuposto de que a educação  

constitui-se como mola propulsora para o conhecimento, o desenvolvimento a para a melhoria 

da qualidade de vida. 

                                                           

 
11As instalações físicas e o corpo social serão pormenorizados em item correspondente. 
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Sendo assim, implementou ações que culminaram com a implantação do curso de gra-

duação, na modalidade  a distância, buscando a disseminação do ensino superior no país, vi-

sando à democratização do acesso em diferentes localidades e a interiorização deste nível e 

modalidade de ensino. Além disso, visa contribuir para suprir a deficiência de profissionais,  

para a educação básica , aspecto relevante para o país, sobretudo quando se tem conhecimen-

to de que muitos docentes, em atividade,  não tem formação superior. 

O Curso de Letras Licenciatura em Língua Espanhola oferecido na modalidade a distân-

cia, da Universidade Estácio de Sá,  implantado representa a concretização de objetivos estra-

tégicos decorrentes da análise dos cenários e perspectivas nacionais, onde se concentram as 

expectativas de espaços profissionais do corpo discente, sem desconsiderar a possibilidade de 

mercados diversos decorrentes do mundo globalizado, e o processo de crescimento educacio-

nal. Para esse crescimento, aprimoram-se as habilidades de uso da língua, leitura e escrita em 

diferentes contextos. 

Este curso de graduação a distância busca planejar e realizar ações bem sucedidas que 

incentivem a criação de um ambiente de aprendizado cooperativo, atrelando as competências 

individuais às estratégias docentes, visando à formação dialógica e reflexiva de profissionais 

capazes de conduzir um processo competente, do ponto de vista educacional/linguístico.    

A estrutura curricular do curso obedece a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacio-

nal, Lei nº. 9.394/1996, nas Diretrizes Curriculares Nacionais, na Resolução CNE/CES 18, de 13 

de março de 2002, Pareceres CNE/CES 492/2001, de 9 de julho de a  Resolução CNE/CP 2, DE 

19 de fevereiro de 2002 e, está organizada de modo a oferecer ao aluno referenciais teórico-

práticos que possibilitem a constituição de competências, habilidades e atitudes que promo-

vam o seu pleno desenvolvimento como sujeito, cidadão e profissional qualificado para o mun-

do do trabalho. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB),  Lei nº 9.394/1996,  introduziu novos con-

ceitos e filosofias para a educação superior em nível de graduação no Brasil.  De acordo com a 

LDB, a graduação é etapa inicial da formação, e não um momento de esgotamento do conhe-

cimento.  Esse aspecto dinâmico só é viável dentro de uma estrutura flexível, que permita aos 

cursos definirem diferentes perfis para os seus egressos, adaptando-os às mudanças sociais. 

                                                                                                                                                                                           

 
12Cf. item 1.1 deste projeto. 
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O curso de Letras - Licenciatura em Língua Espanhola, oferecido na modalidade a dis-

tância,  com matriz curricular organizada por disciplina, priorizando caráter dinâmico e flexível. 

O Decreto nº 5.154 da LDB introduz o conceito de itinerário formativo como sendo o 

conjunto de etapas que compõem a organização da educação profissional em uma determina-

da área, possibilitando o aproveitamento contínuo e articulado dos estudos, objetivando a qua-

lificação para o trabalho e a elevação do nível de escolaridade e de maturidade do profissional. 

 

 

2.2- CONCEPÇÃO DO CURSO 

 

Ao definir o Projeto Pedagógico de um curso, torna-se necessário contextualizar o am-

biente profissional em que o seu egresso deverá atuar, o que permitirá o estabelecimento não 

só do seu perfil, como também a identificação de conteúdos que comporão a matriz curricular 

do curso e as estratégias para o oferecimento de Atividades Acadêmicas Complementares que 

possibilitem ao discente o desenvolvimento de competências necessárias à sua inserção quali-

tativa no mercado de trabalho.  

O Curso de Letras Licenciatura em Língua Espanhola da Universidade Estácio de Sá re-

presenta a concretização de objetivos estratégicos decorrentes da análise dos cenários e pers-

pectivas da região onde se concentram as expectativas de espaços profissionais para o futuro 

egresso, sem desconsiderar a possibilidade de mercados diversos decorrentes do mundo globa-

lizado, cujas fronteiras comerciais se eliminam e o processo de adaptação das escolas às neces-

sidades desse novo tempo, enseja a participação de profissionais altamente competentes.  

Assim, a Coordenação do Curso e o NDE pensaram estrategicamente para planejar e 

promover ações que criem um ambiente de aprendizagem constante, incorporado à situação 

de trabalho, que atrele as competências individuais às estratégias de ensino, potencializando as 

contribuições dos segmentos que compartilham o conhecimento na área da Letras Licenciatura 

em Língua Espanhola. 

A partir da visão de integração, é imprescindível reconhecer a estrutura curricular como 

um mecanismo propiciador e estimulador de condições adequadas ao funcionamento do Curso 

de Letras Licenciatura em Língua Espanhola, no contexto da IES 
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  Este curso atende às novas exigências de formação dos estudantes e de acesso à infor-

mação qualitativa, resultantes das novas estruturas de trabalho em um entorno em constante 

movimento.  

 Paralelamente, sua oferta na modalidade a distância vai ao encontro de uma necessida-

de atual de acesso ao ensino superior de qualidade, de forma flexível e abrangente, respeitan-

do as diversidades regionais e a realidade do aluno. Além disso, agrega um novo cenário de 

ensino e aprendizagem no qual se encontra inovação das práticas pedagógicas, redesenho da 

proposta metodológica e mudança no papel docente, visto que todos – professores-tutores e 

alunos – ensinam e aprendem em uma construção coletiva. 

 

2.3- OBJETIVO GERAL 

 

      O Curso de Letras – Licenciatura em Língua Espanhola, tem por objetivo habilitar o licenci-

ando para o exercício do magistério, formando um profissional comprometido com o domínio 

da linguagem em suas diferentes modalidades discursivas, o que compreende também o de-

senvolvimento da prática oral em situações formais ou semiformais,  bem como conduzir esse 

licenciando a adquirir base conceitual e científica norteadora da compreensão dos fenômenos 

da linguagem e sua aplicação ao ensino. Além de domínio de conhecimentos em termos de 

recepção e produção de textos e suas culturas para atuar como professor, pesquisador, críticos 

nas investigações linguísticas e literárias, tradutor, intérprete, revisor de textos, roteirista, se-

cretários, assessor cultural, com domínio dos métodos e técnicas pedagógicas que permitam a 

transposição dos conhecimentos para os diferentes níveis de ensino, entre outras atividades. 

 

2.4- OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

O Curso de Letras – Licenciatura em Língua Espanhola especifica seus objetivos conside-

rando os seguintes pontos: 

- desenvolver, no ensino básico, atividades didáticas de planejamento, de execução e de avalia-

ção relativas à língua espanhola e sua literatura; 

- compreender os diferentes contextos de uso da língua e suas variações, de modo a promover 

nos seus alunos a capacidade de identificar o registro adequado a cada situação de comunica-

ção; 
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- desenvolver a competência textual, em língua espanhola, e o domínio epistemológico que 

norteia sua literatura, formando leitores e produtores de textos de diferentes gêneros discursi-

vos, que atendam a diferentes objetivos; 

-  desenvolver habilidades de oratória que integram, fundamentalmente, situações formais em 

língua espanhola (na modalidade do ensino a distância a habilidade escrita é a que é desenvol-

vida); 

-  diferenciar conteúdos concernentes a padrões da  literatura através de sua formação históri-

ca e diversidade contemporânea; 

-  conceituar valores específicos da cultura latino-americana; 

- analisar os processos de formação da identidade latino-americana; 

-  identificar os componentes de interação dos processos literários de língua espanhola; 

-  diferenciar as mais recentes teorias sobre o texto literário; 

-  discernir o emprego diferencial dos conceitos formadores de cada teoria literária; 

-  conhecer as teorias recentes de linguagem e sua contribuição para o ensino de língua espa-

nhola e sua literatura. 

-  aplicar a prática metodológica para a pesquisa avançada na área de Letras. 

-  compreender, de modo integrado, o sistema educacional,  a sociedade e a instituição esco-

lar.   

-  refletir criticamente acerca do contexto em que se situa a educação, participando como cida-

dão. 

-  analisar propostas político-pedagógicas, formulando alternativas de ação comprometidas 

com um ensino de qualidade.   

- buscar auto aperfeiçoamento constante como pessoa e como profissional do magistério, para 

desenvolver, seguramente, o trabalho de formação  humana e intelectual.   
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2.5- PÚBLICO-ALVO  

 

Estudantes que concluíram o ensino médio, graduados, pós-graduados, professores e 

outros que tenham interesse no Curso de Graduação em Letras Licenciatura em Língua Espa-

nhola, na modalidade a distância. 

 

 

 

2.6- PERFIL DO EGRESSO  

 

A graduação em Letras - Licenciatura em Língua Espanhola, da  UNESA tem por objetivo 

formar profissionais comprometidos com o domínio e utilização da linguagem em diferentes 

situações sociais, considerando sua adequação, especificidades discursivas e modalidades, o 

que compreende língua escrita e língua falada. 

A habilidade de utilização da linguagem pelo profissional licenciado no curso de Letras 

permitirá que ele seja capaz de fazer reflexão crítica e criativa em relação à linguagem no con-

texto sociocultural. Dessa forma, o licenciado em Letras poderá atuar como professor de língua 

espanhola e de sua literatura. 

O profissional de Letras poderá atuar como professor de língua espanhola e de literatu-

ras de língua espanhola nos ensinos fundamental e médio, podendo inserir-se em configura-

ções empresariais que requisitarem o seu conhecimento e formação técnica.  Assim,  além do 

exercício estrito do magistério, o profissional de Letras poderá desempenhar também a tarefa 

de trabalhar na revisão de editoriais, participar de editoriais de jornais e periódicos literários ou 

pedagógicos, supervisionar relatórios que exijam conhecimento da língua, além da possibilida-

de de ser redator dos mais variados meios de comunicação. 

O curso de Letras – Língua Espanhola capacita profissionais para proporcionarem visão 

abrangente da utilização da linguagem, especialmente em seu aspecto formal, missão da insti-

tuição de ensino, já que o domínio do registro formal da língua efetiva-se como instrumento de 

cultura, de comunicação e de exercício  da individualidade como cidadão de um mundo globali-

zado.    
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Ao final de sua formação, o profissional estará apto a atuar como professor das Redes 

Pública e Privada, além de estar qualificado também para atuação no mercado editorial nas 

funções de revisor e de comentarista de livros. 

Este perfil é acrescido de domínio de novas tecnologias, através das quais o formando 

será capaz de gerir sua formação nos âmbitos da pesquisa e extensão, concentrando-se nas 

investigações do campo linguístico e nas diversas correntes teóricas que discutem o ensino de 

língua materna e de sua literatura. 

A modalidade do Ensino a Distância (EaD), vivenciada nas disciplinas do curso, contri-

bui para a formação de  profissional competente em relação ao auto aprendizado. 

 

2.7- FORMAS DE INGRESSO 

 

 As formas de acesso a este curso seguem as determinações institucionais, e são: a) pro-

cesso seletivo; b) transferência interna ou externa; c) alunos portadores de diploma; d) Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM).  

 Todas as informações sobre as formas de ingresso são fornecidas diretamente no polo 

de educação a distância ou pelo portal da Instituição na Internet (“Fale Conosco”), inclusive 

com possibilidade de ligação telefônica13.   

 

2.8- CONCEPÇÃO DO CURRÍCULO NO CURSO DE LETRAS LICENCIATURA EM LÍNGUA 
ESPANHOLA 

 

 A identidade institucional  é resultado de uma construção coletiva que vem se deline-

ando ao longo da trajetória da Universidade Estácio de Sá e pode ser expressa nos pressupos-

tos filosóficos, psicopedagógicos e didático-metodológicos que norteiam sua prática 

pedagógica. 

               O ser humano, visto como sujeito da educação está inserido num contexto sócio-

econômico-cultural-político e histórico. Tem então uma dimensão ativa, criadora e renovadora. 

                                                           

 
13 3231 0000 (Rio de Janeiro - capital), 0800 282 3231 (demais regiões). O atendimento funciona nos seguintes dias 
e horários: segunda a sexta-feira, de 8h às 20h; aos sábados, de 8h às 18h. 
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Na sua interação com os outros seres e com o meio, produz conhecimento. A Universidade 

Estácio de Sá entende que o conhecimento é o produto desta interação social e compreende 

que seu papel é trabalhar o conhecimento na perspectiva da sua produção e preservação, colo-

cando-as a serviço da sociedade. 

Dessa forma, a Universidade Estácio de Sá compreende a necessidade de promover a 

participação dos indivíduos como sujeitos da sociedade, da cultura e da história, priorizando a 

autonomia, a problematização e a conscientização.  

Compreendendo a aprendizagem como um processo eminentemente social, como um 

processo ativo e integral do sujeito na construção do conhecimento, no qual se destaca a in-

fluência da cultura e das relações sociais, a Universidade Estácio de Sá considera o aluno como 

sujeito de seu processo educativo, buscando implementar um fazer pedagógico comprometido 

com o processo de construção e reconstrução do conhecimento, com as dimensões social e 

afetiva, com o relacionamento teoria e prática e com a contextualização dos saberes. 

Em articulação com esses pressupostos, são considerados, na organização dos cursos, 

os eixos estruturais “aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a viver, e aprender a 

ser”. 

Pretende-se que as competências profissionais em formação sejam construídas proces-

sualmente, o que implica na adoção de métodos de ensino que envolvam práticas de 

ação/reflexão/ação. Nesse sentido, a concepção curricular privilegia uma abordagem metodo-

lógica que traz para o lugar central da formação as práticas e a reflexão sobre elas. 

Privilegia-se ainda a adoção de metodologias ativas, coerentes com os objetivos e os 

conteúdos de ensino e que considerem a experiência concreta do estudante como ponto de 

partida do trabalho pedagógico.  

Busca-se então promover ações pedagógicas que articulem os saberes e as práticas, 

vinculando-os aos ideais da ética, da responsabilidade, da cidadania, da solidariedade e do es-

pírito coletivo, direcionando-as ao atendimento das necessidades da comunidade regional, 

local e nacional. 

O ensino tem sido entendido como um processo que visa associar a construção do co-

nhecimento à crítica ao conhecimento produzido, num processo contínuo e articulado. Assim, 
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ele é concebido como um processo de investigação do conhecimento, e não como um processo 

que se limita à transmissão de conteúdos; como uma prática voltada para a construção da pro-

gressiva autonomia do aluno na busca do domínio científico e profissional de um determinado 

campo do conhecimento.  

O processo de ensino visa, em última instância, ao desenvolvimento das capacidades 

cognitivas dos alunos e à sua preparação para a vida social e profissional. Ensinar é um proces-

so intencional e sistemático, direcionado para o desenvolvimento de competências e habilida-

des dos alunos. Tem um caráter bilateral, já que combina a atividade do professor-tutor com a 

do aluno.  

A atuação do professor-tutor é vista como inseparável das condições sociais, culturais e 

emocionais dos alunos. Nesse sentido, ela busca referência na realidade dos alunos. O ensino, 

assim, é compreendido como uma prática concretamente situada, voltada para a aprendiza-

gem de alunos determinados, com características socioculturais específicas. 

A política da Universidade Estácio de Sá para o ensino de Graduação em Letras Licencia-

tura em Língua Espanhola está orientada para o enfrentamento da realidade social, buscando 

disponibilizar oportunidades educacionais a uma parcela expressiva da população, independen-

temente da origem econômica, racial, de gênero e, cultural, oferecendo uma formação genera-

lista, voltada para a aplicação dos conhecimentos aprendidos na resolução de problemas do 

cotidiano. 

Nessa perspectiva, o curso de Graduação em Letras Licenciatura em Língua Espanhola, 

conforme explicitado no seu Projeto Político Pedagógico e, em consonância com a Lei nº. 

9.394/1996,LDB, com  as Diretrizes Curriculares Nacionais, com a Resolução CNE/CES 18, de 13 

de março de 2002, Pareceres CNE/CES 492/2001, de 9 de julho de a  Resolução CNE/CP 2, DE 

19 de fevereiro de 2002,pretende favorecer a formação de profissionais com uma visão ampla 

e crítica da realidade local , regional e nacional. 
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2.9- ESTRUTURA CURRICULAR 

 

 A estrutura curricular do Curso de Licenciatura em Língua Espanhola obedece 

aos seguintes princípios: a) flexibilização; b) interdisciplinaridade; c) ação-reflexão-ação; d) con-

textualização.  

Com base nesses quatro princípios é que a matriz curricular do curso foi organizada, 

com a intenção de promover a produção e construção do conhecimento de modo sistematiza-

do, partindo da reflexão, do debate e da crítica, numa perspectiva criativa e interdisciplinar. 

A título de organização, a estrutura do curso será apresentada em sua totalidade (Ma-

triz curricular) em seguida, será desmembrada no que se refere a seus princípios. Portanto, 

assim está disposta a matriz curricular: 

• É importante, também, destacar que foram consideradas outras normas legais, que 

subsidiaram a construção do presente projeto pedagógico e contribuíram para a 

construção do perfil do egresso: 

• Lei 9795/99 que institui a Política Nacional de Educação Ambiental. 

• Resolução CNE/CP nº 2, de 15 de junho de 2012 - Estabelece as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Ambiental.   

•  Lei Nº 10.639, de 09 de janeiro de 2003, que altera a Lei Nº 9394/1996 para incluir no 

currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática “História e cultura 

afro-brasileira” e dá outras providências. 

•  Resolução n.º CNE/CP 1, de 17 de Junho de 2004. Institui Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e 

Cultura Afro-Brasileira e Africana. 

•  Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005. Regulamenta a Lei nº 10.436, de 24 de 

abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras, e o art. 18 da Lei nº 

10.098, de 19 de dezembro de 2000. 
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•  CNE/CP Resolução nº 1, de 30 de maio de 2012, com base no Parecer CNE/CP nº 

8/2012, aprovado em 6 de março de 2012 - Diretrizes Nacionais para a Educação em 

Direitos Humanos. 

• No Curso Superior de Letras – Licenciatura em Espanhola, estas questões são tratadas 

da seguinte forma: 

• No projeto pedagógico e na matriz curricular, incorporados nos conteúdos de diferentes 

disciplinas. 

• Em disciplinas como Língua Portuguesa, que trata as questões socioculturais, refletidas 

por meio de textos; e Seminários Integrados em Língua Espanhola que desenvolvem o 

tema nas questões socioculturais e História dos Povos Indígenas e Afrodescendentes, 

que tem o objetivo de fornecer conhecimentos acerca da formação destas sociedades e 

da sua integração nos processos físico, econômico, social e cultural da nação brasileira.  

Quanto à Educação Ambiental - EA, de acordo com a Lei Federal 9795, de 27/04/1999 e 

o Parecer CNE/CP nº 14/2012, de 6 de junho de 2012, a mesma está representada pelos 

processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, 

conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio 

ambiente, bem essencial à qualidade de vida e sua sustentabilidade. A Educação Ambiental 

envolve o entendimento de uma educação cidadã, responsável, crítica, participativa, em que 

cada sujeito aprende com conhecimentos científicos e com o reconhecimento dos saberes 

tradicionais, possibilitando a tomada de decisões transformadoras, a partir do ambiente 

natural ou construído no qual as pessoas se integram. A EA avança na construção de uma 

cidadania responsável voltada para culturas de sustentabilidade socioambiental. 

Desta forma, a matriz é componente do PPC do curso de Letras- Língua Espanhola 

apresentam a educação ambiental como prática educativa integrada, contínua e permanente, 

representando um eixo transversal em atividades curriculares dos cursos, como tema de 

iniciação científica e pesquisa, entre outras. 

Vale destacar também o importante papel que desempenha no estudo da ética 

ambiental das atividades profissionais a serem desenvolvidas por nossos estudantes.  
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Além desta transversalidade, no curso de Letras, a temática está contemplada 

diretamente na disciplina de Seminários Integrados em Língua Espanhola na disciplina de 

Análise Textual, que trata questões ambientais, refletidas por meio de textos. 

A Matriz Curricular do Curso Superior de Letras – Licenciatura em Língua Espanhola é 

integralizada em 3.460 horas mínimas, distribuídas em 6 (seis) semestres mínimos para sua 

conclusão. 

 A título de organização, a estrutura do curso será apresentada em sua totalidade (ma-

triz); em seguida, será desmembrada no que se refere a seus princípios. Portanto, assim está 

disposta a matriz curricular: 

 

 

 

 

Quadro 6 – Organização curricular 

MATRIZ CURRICULAR 

 

LETRAS - LICENCIATURA EM ESPANHOL - LICENCIATURA - 20142 

 

1º PERÍODO  Carga Horária 

DISCIPLINAS Tipo T P C 

ASPECTOS ANTROPOLÓGICOS E SOCIOLÓGICOS DA EDUCAÇÃO OBRIGATÓRIA  36 0 44 

CULTURA CLÁSSICA CONTRIBUIÇÕES LINGUÍSTICAS OBRIGATÓRIA  72 0 0 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL OBRIGATÓRIA  36 0 0 

EDUCAÇÃO ESPECIAL OBRIGATÓRIA  36 0 44 

HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO NO BRASIL OBRIGATÓRIA  36 0 44 

METODOLOGIA CIENTÍFICA OBRIGATÓRIA  36 0 0 

OFICINA LITERÁRIA OBRIGATÓRIA  36 0 44 

TOTAL: 07 Disciplinas 

2º PERÍODO  Carga Horária 

DISCIPLINAS Tipo T P C 

POLÍTICAS PÚBLICAS E ORGANIZAÇÃO DA EDU. BÁSICA OBRIGATÓRIA  36 0 0 

TÓPICOS EM LIBRAS:SURDEZ E INCLUSÃO OBRIGATÓRIA  36 0 0 

PLANEJAMENTO DE CARREIRA E SUCESSO PROFISSIONAL OBRIGATÓRIA  36 0 0 

LÍNGUA PORTUGUESA OBRIGATÓRIA  36 0 0 

LINGUAGENS DA ARTE E REGIONALIDADES OBRIGATÓRIA  36 0 0 

FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO OBRIGATÓRIA  36 0 44 
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LÍNGUA ESPANHOLA - ESTRUTURA BÁSICA OBRIGATÓRIA  72 0 0 

ESTUDOS CULTURAIS EM LÍNGUA ESPANHOLA OBRIGATÓRIA  72 0 0 

TOTAL: 08 Disciplinas 

3º PERÍODO  Carga Horária 

DISCIPLINAS Tipo T P C 

OFICINA DE REDAÇÃO EM LÍNGUA ESPANHOLA OBRIGATÓRIA  36 0 44 

FUNDAMENTOS CULTURAIS DA LIT. EM LÍNG. ESPANHOL OBRIGATÓRIA  36 0 0 

LITERATURA ESPANHOLA I OBRIGATÓRIA  36 0 44 

DIDÁTICA OBRIGATÓRIA  36 0 88 

LINGUÍSTICA OBRIGATÓRIA  36 0 44 

PRÁTICA ORAL EM LÍNGUA ESPANHOLA I OBRIGATÓRIA  72 0 0 

PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO E DA APRENDIZAGEM OBRIGATÓRIA  36 0 44 

LÍNGUA ESPANHOLA - FONÉTICA E FONOLOGIA OBRIGATÓRIA  36 0 44 

TOTAL: 08 Disciplinas 

4º PERÍODO  Carga Horária 

DISCIPLINAS Tipo T P C 

LINGUÍSTICA APLICADA AO ENSINO DA LÍNGUA ESPANHOLA OBRIGATÓRIA  72 0 0 

LITERATURA ESPANHOLA II OBRIGATÓRIA  72 0 0 

LÍNGUA ESPANHOLA - ESTRUTURA SINTÁTICA I OBRIGATÓRIA  72 0 0 

ESTÁGIO SUP. DE ESPANHOL I OBRIGATÓRIA  36 0 132 

PRODUÇÃO TEXTUAL EM LÍNGUA ESPANHOLA OBRIGATÓRIA  72 0 0 

LÍNGUA ESPANHOLA - ASPECTOS MORFOSSINTÁTICOS OBRIGATÓRIA  72 0 0 

PRÁTICA ORAL EM LÍNGUA ESPANHOLA II OBRIGATÓRIA  72 0 0 

FUNDAMENTOS DA TRADUÇÃO EM LÍNGUA ESPANHOLA OBRIGATÓRIA  36 0 0 

TOTAL: 08 Disciplinas 

5º PERÍODO  Carga Horária 

DISCIPLINAS Tipo T P C 

SEMINÁRIOS EM LÍNGUA ESPANHOLA : ESTUDOS LING. OBRIGATÓRIA  36 0 0 

OFICINA DE TRADUÇÃO I: PROSA (ESPANHOL) OBRIGATÓRIA  36 0 44 

LÍNGUA ESPANHOLA - ESTRUTURA SINTÁTICA II OBRIGATÓRIA  72 0 0 

SEMINÁRIOS INTEGRADOS EM ESPANHOL OBRIGATÓRIA  36 0 0 

ESTÁGIO SUP. DE ESPANHOL II OBRIGATÓRIA  36 0 132 

METODOLOGIA DA PESQUISA OBRIGATÓRIA  36 0 0 

LITERATURA HISPANO-AMERICANA OBRIGATÓRIA  72 0 0 

SEMINÁRIOS EM LÍNGUA ESPANHOLA: ESTUDOS LITERARIOS OBRIGATÓRIA  36 0 0 

HISTÓRIA DA CULTURA E DA SOC. NO MUNDO CONTEMP. ELETIVA ELET 36 0 0 

SUSTENTABILIDADE ELETIVA ELET 36 0 0 

DIREITOS HUMANOS ELETIVA ELET 36 0 0 

TOTAL: 11 Disciplinas 
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6º PERÍODO  Carga Horária 

DISCIPLINAS Tipo T P C 

HISTÓRIA DOS POVOS INDÍGENAS E AFRO-DESCENDENTES ELETIVA ELET 36 0 0 

OFICINA DE TRADUÇÃO II: POESIA (ESPANHOL) OBRIGATÓRIA  36 0 0 

ENSINO E APRENDIZAGEM DE ESPANHOL COMO LÍNGUA EST. OBRIGATÓRIA  36 0 44 

OFICINA DE REDAÇÃO EM L. ESPANHOLA:TEXTOS TÉCNICOS OBRIGATÓRIA  36 0 22 

LITERATURAS CONTEMPORANEAS DE LINGUA ESPANHOLA OBRIGATÓRIA  36 0 0 

LÍNGUA ESPANHOLA - RELAÇÕES DISCURSIVAS OBRIGATÓRIA  72 0 0 

TCC EM LETRAS (ESPANHOL) OBRIGATÓRIA  36 0 44 

ESTÁGIO SUP. DE ESPANHOL III OBRIGATÓRIA  36 0 154 

CULTURA EMPREENDEDORA ELETIVA ELET 36 0 0 

ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL ELETIVA ELET 36 0 0 

TOTAL: 10 Disciplinas 

    T P C 

    2.124 0 1.100 

Optativas   0 0 0 

eletiva   36 0 0 

     
TOTAL DE DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS 2.160 

   PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRI-
CULAR 

682 

   ESTÁGIO CURRICULAR 418 

   CARGA HORÁRIA ACC 200 

   
CARGA HORÁRIA TOTAL 3.460 

   
 

 

 
 

 

Em atendimento ao Decreto Nº 5.626, de 22 de Dezembro de 2005, bem como para 

atender aos proclamas de uma sociedade inclusiva, onde a diferença deve ser entendida como 

essência da humanidade, e aos dispositivos legais vigentes, a Universidade Estácio de Sá, den-

tre outras ações, passou a incluir a disciplina LIBRAS como disciplina curricular obrigatória, na 

matriz curricular do Curso de Letras Licenciatura em Língua Espanhola bem como em todos os 

seus cursos de graduação. 

No final do século XX e início do século XXI, o Brasil revela avanços na implementação 

da democracia e na superação das desigualdades sociais e raciais. Este papel democrático é 

adotado na educação formal e passa a ser uma das prioridades das instituições públicas e pri-
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vadas de ensino, por meio da execução de ações, projetos, práticas, novos desenhos curricula-

res e novas posturas pedagógicas. 

O objetivo é atender ao preceito legal da educação como um direito social e incluir nes-

se o direito às diversidades: ambiental, étnico-racial e humana. 

 

2.9.1- EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E O ENSINO DA HISTÓRIA E CULTURA 
AFRO-BRASILEIRA 

 

Algumas questões de natureza étnico-raciais se materializam em legislações, conforme 

a Lei nº 10.639/03, que estabelece a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-

brasileiras e africanas nas escolas públicas e privadas; o Parecer do CNE/CP 03/2004 que apro-

vou as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o En-

sino de História e Cultura Afro-Brasileiras e Africanas, e a Resolução CNE/CP 01/2004; com o 

propósito de atender aos princípios legais, o Curso de Letras Licenciatura em Língua Espanhola 

apresenta esses temas: 

• No projeto pedagógico e na matriz curricular, incorporados nos conteúdos de diferentes 

disciplinas e em atividades curriculares do curso, em Atividades Acadêmicas Comple-

mentares, como tema de iniciação científica, etc. 

• Nas disciplinas como Análise Textual, que trata das questões socioculturais, refletidas 

por meio de textos; e Seminários Integrados em Letras Licenciatura em Língua Espanho-

la que desenvolvem as questões socioculturais e História dos Povos Indígenas e Afro-

descendentes, que tem o objetivo de fornecer conhecimentos acerca da formação 

destas sociedades e da sua integração nos processos físico, econômico, social e cultural 

da Nação Brasileira.  

 

2.9.2- DIREITOS HUMANOS 

 

Outro desafio atualmente apresentado é a necessidade de operacionalizar ações afir-

mativas de defesa e promoção dos direitos humanos.  

Conforme previsto nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação em Direitos 

Humanos (Parecer CNE/CP nº 8/2012, aprovado em 6 de março de 2012 - Diretrizes Nacionais 

para a Educação em Direitos Humanos e CNE/CP Resolução nº 1, de 30 de maio de 2012) o Cur-
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so de Letras Licenciatura em Língua Espanhola desenvolve a temática com a finalidade de pro-

mover a educação para a mudança e transformação social fundamentado nos princípios da 

Dignidade Humana, Igualdade de Direitos, Reconhecimento e Valorização das Diferenças e Di-

versidades, Laicidade do Estado, Democracia na Educação, Transversalidade, Vivência, Globali-

dade e Sustentabilidade Socioambiental. Sendo assim, o Projeto Pedagógico do Curso de Letras 

Licenciatura em Língua Espanhola trata de forma transversal em atividades curriculares do cur-

so, em Atividades Acadêmicas Complementares, como iniciação científica, etc. 

Além disso, a Matriz Curricular apresenta esta temática diretamente nas disciplinas 

Análise Textual e Seminários Integrados em Letras Licenciatura em Língua Espanhola, em que 

trata questões sobre Direitos Humanos, refletidas por meio de textos. 

 

2.9.3- EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

De acordo com a Lei Federal 9795, de 27/04/1999, que dispõe sobre a Educação Ambi-

ental, instituindo a Política Nacional de Educação Ambiental, e o Parecer CNE/CP nº 14/2012, 

de 6 de junho de 2012, a educação ambiental (EA) está representada pelos processos por meio 

dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, 

atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem essencial à qua-

lidade de vida e sua sustentabilidade. A Educação Ambiental envolve o entendimento de uma 

educação cidadã, responsável, crítica, participativa, em que cada sujeito aprende com conhe-

cimentos científicos e com o reconhecimento dos saberes tradicionais, possibilitando a tomada 

de decisões transformadoras, a partir do meio ambiente natural ou construído no qual as pes-

soas se integram. A EA avança na construção de uma cidadania responsável voltada para cultu-

ras de sustentabilidade socioambiental. 

Desta forma, a matriz curricular do Curso de Letras Licenciatura em Língua Espanhola 

apresenta a educação ambiental como prática educativa integrada, contínua e permanente, 

representando um eixo transversal em atividades curriculares do curso, Atividades Acadêmicas 

Complementares, como tema de iniciação científica e em abordagens dos estágios etc. 

Além desta transversalidade, no curso de Letras Licenciatura em Língua Espanhola, a 

temática de Educação Ambiental está contemplada diretamente na disciplina de Seminários 
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Integrados de Letras Licenciatura em Espanhola e na disciplina de Língua Portuguesa (que trata 

questões ambientais, refletidas por meio de textos). 

2.9.4- MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE LETRAS LICENCIATURA EM LÍNGUA ESPANHOLA 

 

A Matriz Curricular do Curso de Letras Licenciatura em Língua Espanhola é integralizada 

em 3.460 horas, distribuídas em 6 (seis) semestres mínimos para sua conclusão conforme qua-

dro a seguir: 

LETRAS - LICENCIATURA EM ESPANHOL - LICENCIATURA - 20142 

          

1º PERÍODO   Carga Horária 

  Tipo T P AE 

ASPECTOS ANTROPOLÓGICOS E SOCIOLÓGICOS DA EDUCAÇÃO OBRIGATÓRIA  36 0 44 

CULTURA CLÁSSICA: CONTRIBUIÇÕES LINGUÍSTICAS OBRIGATÓRIA  36 0 0 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL OBRIGATÓRIA  36 0 0 

EDUCAÇÃO ESPECIAL OBRIGATÓRIA  36 0 44 

HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO NO BRASIL OBRIGATÓRIA  36 0 44 

METODOLOGIA CIENTÍFICA OBRIGATÓRIA  36 0 0 

OFICINA LITERÁRIA OBRIGATÓRIA  36 0 44 

TOTAL: 07 Disciplinas     

2º PERÍODO   Carga Horária 

  Tipo T P AE 

POLÍTICAS PÚBLICAS E ORG. DA EDUCAÇÃO BÁSICA OBRIGATÓRIA  36 0 0 

TÓPICOS EM LIBRAS:SURDEZ E INCLUSÃO OBRIGATÓRIA  36 0 0 

PLANEJAMENTO DE CARREIRA E SUCESSO PROFISSIONAL OBRIGATÓRIA  36 0 0 

LÍNGUA PORTUGUESA OBRIGATÓRIA  36 0 0 

LINGUAGENS DA ARTE E REGIONALIDADES OBRIGATÓRIA  36 0 0 

FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO OBRIGATÓRIA  36 0 44 

LÍNGUA ESPANHOLA - ESTRUTURA BÁSICA OBRIGATÓRIA  36 0 0 

ESTUDOS CULTURAIS EM LÍNGUA ESPANHOLA OBRIGATÓRIA  36 0 0 

TOTAL: 08 Disciplinas     

3º PERÍODO   Carga Horária 

  Tipo T P AE 

OFICINA DE REDAÇÃO EM LÍNGUA ESPANHOLA OBRIGATÓRIA  36 0 44 

FUNDAMENTOS CULTURAIS DA LIT. EM LÍNG. ESPANHOL OBRIGATÓRIA  36 0 0 

LITERATURA ESPANHOLA I OBRIGATÓRIA  36 0 44 
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DIDÁTICA OBRIGATÓRIA  36 0 88 

LINGUÍSTICA OBRIGATÓRIA  36 0 44 

PRÁTICA ORAL EM LÍNGUA ESPANHOLA I OBRIGATÓRIA  36 36 0 

PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO E DA APRENDIZAGEM OBRIGATÓRIA  36 0 44 

LÍNGUA ESPANHOLA - FONÉTICA E FONOLOGIA OBRIGATÓRIA  36 0 44 

TOTAL: 08 Disciplinas     

4º PERÍODO   Carga Horária 

  Tipo T P AE 

LINGUÍSTICA APLICADA AO ENSINO DA LÍNGUA ESPANHOLA OBRIGATÓRIA  36 0 0 

LITERATURA ESPANHOLA II OBRIGATÓRIA  36 0 0 

LÍNGUA ESPANHOLA - ESTRUTURA SINTÁTICA I OBRIGATÓRIA  36 0 0 

ESTÁGIO SUPERV. DE ESP. I OBRIGATÓRIA  36 0 132 

PRODUÇÃO TEXTUAL EM LÍNGUA ESPANHOLA OBRIGATÓRIA  36 0 0 

LÍNGUA ESPANHOLA - ASPECTOS MORFOSSINTÁTICOS OBRIGATÓRIA  36 0 0 

PRÁTICA ORAL EM LÍNGUA ESPANHOLA II OBRIGATÓRIA  36 36 0 

FUNDAMENTOS DA TRADUÇÃO EM LÍNGUA ESPANHOLA OBRIGATÓRIA  36 0 0 

TOTAL: 08 Disciplinas     

5º PERÍODO   Carga Horária 

  Tipo T P AE 

SEMINÁRIOS EM LÍNGUA ESPANHOLA : ESTUDOS LING. OBRIGATÓRIA  36 0 0 

OFICINA DE TRADUAÇÃO I: PROSA (ESPANHOL) OBRIGATÓRIA  36 0 44 

LÍNGUA ESPANHOLA - ESTRUTURA SINTÁTICA II OBRIGATÓRIA  36 0 0 

SEMINÁRIOS INTEGRADOS EM ESPANHOL OBRIGATÓRIA  36 0 0 

ESTÁGIO SUPERV. DE ESPANHOL II OBRIGATÓRIA  36 0 132 

METODOLOGIA DA PESQUISA OBRIGATÓRIA  36 0 0 

LITERATURA HISPANO-AMERICANO OBRIGATÓRIA 72 0 0 

CULTURA EMPREENDEDORA ELETIVA G1 36 0 0 

DIREITOS HUMANOS ELETIVA G1 36 0 0 

HISTÓRIA DA CULTURA E DA SOCIEDADE NO MUNDO CONT. ELETIVA G1 36 0 0 

SEMINÁRIOS EM LÍNGUA ESPANHOLA: ESTUDOS LITERARIOS OBRIGATÓRIA  72 0 0 

SUSTENTABILIDADE ELETIVA G2 36 0 0 

TOTAL: 11 Disciplinas     

6º PERÍODO   Carga Horária 

  Tipo T P AE 

OFICINA DE TRADUAÇÃO II: POESIA (ESPANHOL) OBRIGATÓRIA  36 0 0 

ENSINO E APRENDIZAGEM DE ESPANHOL COMO LÍNGUA EST. OBRIGATÓRIA  36 0 44 
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OFICINA DE REDAÇÃO EM L. ESPANHOLA:TEXTOS TÉCNICOS OBRIGATÓRIA  36 0 22 

LITERATURAS CONTEMPORANEAS DE LINGUA ESPANHOLA OBRIGATÓRIA  36 0 0 

LÍNGUA ESPANHOLA - RELAÇÕES DISCURSIVAS OBRIGATÓRIA  36 0 0 

TCC EM LETRAS (ESPANHOL) OBRIGATÓRIA  72 0 0 

SUPERVISIONADO DE ESPANHOL III OBRIGATÓRIA  36 0 154 

ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL ELETIVA G2 36 0 0 

HISTÓRIA DOS POVOS INDÍGENAS E AFRO-DESCENDENTES ELETIVA ELET 36 0 0 

CULTURA EMPREENDEDORA ELETIVA ELET 36 0 0 

TOTAL: 10 Disciplinas     

     

     Total de disciplinas obrigatórias 1692 
   Atividade Prática 710 
   Estágio Curricular 418 
   Eletivas 108 
   AAC 200 
   TOTAL 3128 
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2.9.5- PRINCÍPIO DA FLEXIBILIDADE NA ESTRUTURA CURRICULAR 

 

 No que tange ao princípio de flexibilização, a estrutura curricular possibilita a ampliação 

dos horizontes do conhecimento e o desenvolvimento de uma visão crítica mais abrangente, 

pois permite ao aluno ir além de seu campo específico de atuação profissional, oferecendo 

condições de acesso a conhecimentos, habilidades e atitudes formativas em outras áreas pro-

fissionais. 

 A flexibilização do currículo se caracteriza tanto pela verticalidade, quanto pela horizon-

talidade. A flexibilização vertical prevê diferentes formas de organização do saber ao longo do 

período de formação. A flexibilização curricular vertical, também se consolida através da oferta 

de disciplinas eletivas que pertencem a matriz curricular do curso. 

 

  “A flexibilização curricular vertical oferece condições de acesso a conhecimen-

tos, habilidades e atitudes formativas em outras áreas profissionais” 

 

A flexibilização curricular horizontal possibilita ao aluno o aproveitamento, para fins de 

integralização do Curso, de várias Atividades Acadêmicas Complementares. Essas Atividades 

são importantes para a formação do aluno e constituem o pilar de apoio para diversidade, pro-

porcionando o cenário no qual o aluno possa, de fato, ter à disposição as variadas alternativas 

de percurso curricular.  

Essa flexibilização é assegurada pela oferta de um conjunto de atividades acadêmicas 

articuladas que cria as condições para a realização de atividades como: seminários, congressos, 

colóquios, oficinas, encontros, festivais, palestras, exposições, cursos de curta duração, cursos 

on-line, dentre outras. 

Dessa forma, a flexibilização curricular horizontal é assegurada pela oferta de um con-

junto de atividades acadêmicas complementares. 

 Essas atividades fazem parte da estrutura curricular do Curso e estão voltadas para a 

ampliação das experiências científicas, socioculturais e profissionais dos alunos. Elas propiciam 

uma melhor compreensão das relações existentes entre a prática social e o trabalho acadêmi-

co, a integração teoria/prática, a integração universidade/sociedade, orientando os alunos para 

a solução de problemas enfrentados na atuação profissional e no contexto local. 
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2.9.6- PRINCÍPIO DA INTERDISCIPLINARIDADE NA ESTRUTURA CURRICULAR 

 

 Outro princípio, o da interdisciplinaridade, propicia o diálogo entre os vários campos do 

conhecimento e a integração do conhecimento. Visa superar uma organização curricular tradi-

cional, que coloca as disciplinas como realidades estanques, fragmentadas, isoladas e dificulta 

a apropriação do conhecimento pelo aluno. A interdisciplinaridade, portanto, busca favorecer 

uma visão contextualizada e uma percepção sistêmica da realidade, permitindo uma compre-

ensão mais abrangente do saber. 

 A interdisciplinaridade tem sua origem na necessidade de corrigir os desvios causados 

pela fragmentação disciplinar, resultante da compartimentalização que marca a produção cien-

tífica de caráter positivista. A integração entre as disciplinas do currículo cria condições para a 

pesquisa e para a elaboração de modelos explicativos que efetivamente consigam captar a 

complexidade da realidade. Propicia a reorganização e a recomposição dos diferentes âmbitos 

do saber por meio do estabelecimento de intercâmbios cognitivos. 

 A interdisciplinaridade, dessa forma, permite integrar o saber, propiciando a compreen-

são da relevância e do significado dos problemas estudados, favorecendo, consequentemente, 

os processos de intervenção e busca de soluções. Expressa ainda a necessidade de reconstruir 

o pensamento em novas bases, recuperando dimensões como a criatividade, a imaginação e a 

capacidade de lidar com a incerteza.  

 A interdisciplinaridade não significa uma justaposição de saberes, nem implica uma co-

municação reduzida entre as disciplinas. Envolve a elaboração de um contexto mais geral, no 

qual as disciplinas em contato são modificadas, passando a depender claramente uma das ou-

tras. Promove, portanto, intercâmbios mútuos e recíprocas integrações entre as disciplinas.  

 As propostas de ensino baseadas na interdisciplinaridade têm um grande poder 

estruturador, pois as definições, os contextos e os procedimentos estudados pelos alunos pas-

sam a ser organizados em torno de unidades mais globais, que agregam estruturas de concei-

tos e metodologias compartilhadas por várias disciplinas, capacitando os alunos para enfrentar 

problemas que transcendem os limites de uma disciplina concreta e para detectar, analisar e 

solucionar novas questões. Além disso, a interdisciplinaridade favorece a realização de transfe-

rências das aprendizagens já adquiridas em outros contextos e contribui para ampliar a motiva-

ção para aprender.  
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2.9.7- PRINCÍPIO DA AÇÃO-REFLEXÃO-AÇÃO NA ESTRUTURA CURRICULAR 

 

 A ação-reflexão-ação é um princípio norteador do processo de ensino e de aprendiza-

gem curso, que se concretiza através da realização das atividades estruturadas pelos alunos. 

Essas atividades se constituem como componente curricular obrigatório vinculado às discipli-

nas da matriz curricular. 

 Embasadas no Art. 2º, item II da Resolução CNE/CES nº 3, de 2 de julho de 2007, as Ati-

vidades Estruturadas implicam a construção de conhecimento, com autonomia, a partir do tra-

balho discente. A concepção dessas atividades deve privilegiar a articulação entre a teoria e a 

prática, a reflexão crítica e o processo de autoaprendizagem. Para atender a esse propósito, o 

ensino deve ser centrado na aprendizagem, tendo o professor-tutor como mediador entre o 

conhecimento acumulado e os interesses e necessidades do aluno. 

 O currículo deste Curso foi concebido, também, como um conjunto integrado e articu-

lado de situações organizadas de modo a promover aprendizagens significativas, e seus conte-

údos são apenas um dos meios para o desenvolvimento de competências que ampliem a 

formação dos alunos e sua interação com a realidade, de forma crítica e dinâmica.  

 No ensino por competências, o conhecimento é trabalhado de forma inter e transdisci-

plinar, contextualizado, privilegiando a construção de conceitos e a criação do sentido, visando 

mobilizar um conjunto de recursos cognitivos (saberes, capacidades, informações etc.) para 

solucionar com pertinência e eficácia uma série de situações14. 

 Os professores-tutores das disciplinas que oferecem tais atividades devem estimular e 

incentivar seus alunos a refletirem, seja na ação, sobre a ação ou na reflexão sobre a ação. Esta 

última (a reflexão sobre a ação) é que determina a construção do saber, que pode ser conside-

rada uma consequência das reflexões intencionais efetuadas. A realização dessas atividades 

deve proporcionar aos alunos a curiosidade, a discussão e o interesse pela busca de novas idei-

as e conceitos. As Atividades Estruturadas possibilitam aos alunos a observação e a reflexão 

sobre a aplicação dos conhecimentos estudados em diferentes contextos da realidade. 

 Para tanto, essas atividades foram estruturadas em projetos, bem como por meio de 

resolução e problemas, além de pesquisas. Privilegiam análises, sínteses, inferências, generali-

                                                           

 
14 Cf. PERRENOUD, P. Dez novas competências para ensinar. Porto Alegre: Artmed, 2001. 
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zações, analogias, associações e transferências. As tarefas propostas constituem desafios que 

incitem os alunos a mobilizar seus conhecimentos, habilidades e valores. 

 No quadro abaixo, são apresentadas as disciplinas deste curso que possuem Atividades 

Estruturadas na composição de suas cargas-horárias: 

 

 

 

 

    

ATIVIDADES 

  ESTRUTURADAS 

Perío-
do 

Cód. 
Discipli-

na 
Disciplina 

Carga 
Horária 
da disci-

plina 

  

1º SEMESTRE 

1 CEL0466 ASPECTOS ANTROPOLÓGICOS E SOCIOLÓGICOS DA EDUCAÇÃO 80 

1 CEL0239 OFICINA LITERÁRIA 80 

1 CEL0296 EDUCAÇÃO ESPECIAL 80 

1 CEL0242 HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO NO BRASIL 80 

  

  

2º SEMESTRE 

2 CEL0468 FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO 80 

3º SEMESTRE 

3 CEL0304 DIDÁTICA 116 

3 CEL0618 LITERATURA ESPANHOLA I 80 

3 CEL0614 LÍNGUA ESPANHOLA - FONÉTICA E FONOLOGIA 80 

3 CEL0612 OFICINA DE REDAÇÃO EM LÍNGUA ESPANHOLA 80 

3 CEL0241 PSICOLOGIA DO DESENVLVIMENTO E DA APRENDIZAGEM 80 

3 CEL0263 LINGUÍSTICA 80 

4º SEMESTRE 

4 CEL0625 PRÁTICA DE ENSINO E ESTÁGIO SUPERV. DE ESPANHOL I 168 

5º SEMESTRE 

5 CEL 0629 PRÁTICA DE ENSINO E ESTÁGIO SUPERV. DE ESPANHOL II 168 

5 CEL0565 OFICINA DE TRADUÇÃO I: PROSA (ESPANHOL) 80 

6º SEMESTRE 

6 CEL0636 PRÁT DE ENS. E EST. SUPERVISIONADO DE ESPANHOL III 190 

6 CEL0628 ENSINO E APRENDIZAGEM DE ESPANHOL COMO LÍNGUA EST. 80 
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6 CEL00632 OFICINA DE REDAÇÃO EM L. ESPANHOLA:TEXTOS TÉCNICOS 94 

 

 As Atividades Estruturadas atendem também ao paradigma da complexidade15, pro-

pondo um ensino fundamentado em múltiplas visões que proporcionem aos alunos aprendiza-

gens que desenvolvam a visão crítica, criativa e transformadora.  

 Nesse contexto, de acordo com Behrens16, situa-se a problematização que possibilita 

uma visão pluralista, tendo como ponto de partida o questionamento que vincula articulações 

diferenciadas, com a finalidade de produzir conhecimento. Os alunos podem simultaneamente 

realizar a apropriação de conceitos, quando os examinam minuciosamente; articular essas 

aquisições à medida que as relacionam ao problema a ser resolvido e mobilizar essas aquisi-

ções na prática17.  

As atividades estruturadas estão disponibilizadas na sala de aula virtual, no conteúdo 

online da disciplina e são discutidas e trabalhadas ao longo da disciplina, inclusive com fórum 

de discussão específico para esse fim na sala de aula virtual. Com as atividades estruturadas, 

reforça-se a percepção do aluno como sujeito ativo, reflexivo, criativo, inovador, empreende-

dor, que tenha autonomia nos estudos. Dessa forma, a aprendizagem se dará como resultado 

do aprendizado ativo, com base na própria prática do sujeito e nas sucessivas mudanças provo-

cadas pela informação gradativamente assimilada.  

 Desse modo, a metodologia de ação das atividades estruturadas visa trazer uma mu-

dança no processo de aprendizagem, integrando sociedade – educação – trabalho, com o pla-

nejamento de atividades que surgem das situações do próprio cotidiano social do aluno e do 

trabalho profissional, envolvendo participação individual e em grupo, convivência com a diver-

sidade de opiniões, oportunidade de autonomia de estudos e o acesso a diferentes modos de 

aprender, especialmente, de aprender a aprender.  

 

 

 

                                                           

 
15Cf. MORIN, E. A religação dos saberes: o desafio do século XXI. Jornadas temáticas idealizadas e dirigidas por 

Edgar Morin. Tradução e notas de Flávia Nascimento. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2001. 
16BEHRENS, M.A. Metodologia de aprendizagem baseada em problemas. In: VEIGA, I. P. A. (Org.).Técnicas de ensi-
no: novos tempos, novas configurações. Campinas, SP: Papirus, 2006.p.163-187. 
17ROEGIERS, Xavier; DE KETELE, Jean-Marie. Uma pedagogia da integração: competências e aquisições no 

ensino. Tradução de Carolina Huang. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2004. 
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2.9.8- PRINCÍPIO DA CONTEXTUALIZAÇÃO NA ESTRUTURA CURRICULAR 

 

 O princípio da contextualização permite pensar o currículo de forma abrangente, com 

uma ampla rede de significações, e não apenas como um lugar de transmissão e reprodução do 

saber. A contextualização envolve o estabelecimento de uma relação de reciprocidade entre o 

aluno e o objeto de conhecimento, favorecendo uma aprendizagem significativa, uma vez que 

está baseada nos diferentes âmbitos e dimensões da vida pessoal, social e cultural dos alunos. 

 Neste curso, a contextualização ocorre primordialmente nos eventos de interação e 

reflexão sobre o conhecimento, em especial nos fóruns de discussão, espaço privilegiado para 

integrar diferentes perfis socioeconômicos e diferentes perspectivas de compreensão e inter-

pretação da realidade. Nesse sentido, a contextualização imprime forte parceria com o espírito 

cooperativo adotado na interação. Também contextualiza-se o conteúdo nas diferentes ativi-

dades solicitadas ao aluno, como atividades estruturadas, leituras complementares para poste-

rior discussão, dentre outros. 

 

2.9.10- ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES 

 

 As atividades acadêmicas complementares (AAC) estão associadas às três vertentes: 

Ensino, Pesquisa e Extensão e estão organizadas em 4 eixos: Cidadania; Científico-acadêmico; 

Empregabilidade, Sustentabilidade e Empreendedorismo e Inovação. 

 Como visto anteriormente, as atividades estruturadas estão relacionadas e contextuali-

zadas no âmbito da disciplina. As atividades complementares, por sua vez, referem-se ao curso 

como um todo e à formação geral do aluno. Elas envolvem aquelas atividades realizadas pelo 

aluno, vinculadas à sua formação e/ou promovidas pelo seu curso, visando à complementação 

curricular, bem como atualização permanente dos alunos acerca de temas emergentes. 

 As Atividades Acadêmicas Complementares (AAC) visam estimular o aluno a realizar 

desde os primeiros períodos do Curso, ações práticas relacionadas à futura profissão, possibili-

tando uma melhor qualificação para o mercado de trabalho. 

 As AACs são desenvolvidas em espaços de tempo não coincidentes com os horários das 

aulas na graduação. A cada AAC realizada, de acordo com o Manual de Atividades Acadêmicas 
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Complementares do Curso, é atribuída uma carga horária pré-definida, conforme a duração da 

mesma. Essa especificidade é considerada um fator diferencial na qualificação da formação. 

 As atividades complementares previstas pelo Curso viabilizam a integração ensino, pes-

quisa e extensão e o desenvolvimento de ações de responsabilidade social, proporcionando 

aos alunos a vivência de situações que contribuem para o crescimento dos alunos como cida-

dãos e profissionais. Dessa forma, essas atividades buscam propiciar aos alunos:  

 

a) O incentivo à pesquisa e iniciação científica, através da inclusão de atividades do ti-

po: participação e apresentação de seminários, congressos, palestras e workshops;  

b) A integração teoria e prática, por meio da oferta de oficinas e outras atividades prá-

ticas, realizadas sob a orientação de professores ou profissionais, em projetos reali-

zados na Instituição ou externamente;  

c) A ampliação do universo cultural e artístico, mediante a realização de visitas a expo-

sições, filmes, vídeos, festivais, etc.;  

d) O aperfeiçoamento acadêmico, propiciado pela realização de cursos que visam: am-

pliar o conhecimento geral, facilitar a atuação do aluno na profissão e/ou no merca-

do de trabalho, aprofundar o conhecimento referente à área de graduação do 

aluno;  

e) As experiências de monitoria;  

f) O contato com a realidade social, viabilizado pela participação nas atividades de ex-

tensão;  

g) O desenvolvimento da responsabilidade ambiental, propiciada pela presença em 

campanhas, visitas, etc., que têm este tema como eixo de estudo;  

h) A preparação para o mundo do trabalho, através de uma variedade de atividades 

complementares voltadas para a prática profissional (apresentação de produtos ou 

serviços de empresas, projetos de treinamento profissional, vivência profissional, 

etc.), que visam desenvolver competências como: empreendedorismo, iniciativa, li-

derança e habilidades para gerenciar mudanças;  

i) O desenvolvimento da responsabilidade e do compromisso social, por meio da par-

ticipação em trabalhos voluntários, projetos comunitários e campanhas sociais, ela-

boradas e desenvolvidas pela Universidade Estácio de Sá ou por outras instituições 

sociais; 
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j) O oferecimento de atividades concernentes às relações étnico-raciais, ambientais, 

direitos humanos, dentre outras.  

Quadro 7 – Interface das Atividades Acadêmicas Complementares 

 

 

 

2.10- PROCESSO EVOLUTIVO DAS ALTERAÇÕES NA MATRIZ 

 

A matriz curricular do Curso de Letras Licenciatura em Língua Espanhola vem sofrendo 

constantes mudanças desde o seu primeiro currículo, com o objetivo de adequar-se às deman-

das acadêmicas e de mercado. 

 A atualização é resultado das análises dos membros do Núcleo Docente Estruturante-

NDE, das sugestões do colegiado de curso e dos alunos e professores-tutores a distância. Atra-

vés das avaliações internas realizadas pela Comissão Própria de Avaliação CPA são analisadas as 

questões respondidas pelos alunos e professores-tutores a distância percebendo como o curso 

está tendo ou não satisfação e se está adequado às demandas acadêmicas e de mercado.  O 

NDE e o Colegiado fazem uma análise dessa avaliação e propõem as mudanças que consideram 

pertinentes. Essas mudanças e adequações ocorrem sempre no final dos semestres letivos. 

A organização curricular constitui-se parte do projeto pedagógico e é nela que se visua-

liza, de modo amplo, a estrutura de todo o curso; por consequência, explicita as concepções de 

mundo, ser humano, educação, conhecimento e sociedade, que dão identidade ao curso e à 

instituição da qual ele faz parte. 

 Sendo assim, é um processo de rotina para qualquer a qualquer curso a revisão de seu 

currículo por diversos motivos, dentre os quais se destacam (entre outros): i) a natureza da 

área de conhecimento em questão, por sua volatilidade e constante atualização; ii) o conheci-

mento científico de forma geral, que evolui e rompe paradigmas, princípios e parâmetros; iii) as 
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mudanças globais na sociedade e nas realidades regionais; iv) o aprimoramento da tecnologia 

em sua interface com o fazer acadêmico; v) as mudanças institucionais e as diretrizes do Proje-

to Pedagógico Institucional; vi) as modificações na legislação e nas Diretrizes Curriculares Naci-

onais; vii)as avaliações tanto internas quanto externas. 

 

2.11- INTEGRALIZAÇÃO DO CURSO 

 

O Curso Superior de Letras Língua Espanhola é integralizado em 3.460horas, distribuídas 

em 6 (seis) semestres e, no máximo,  12 (doze) semestres letivos. 

 

 

2.12- ESTÁGIO SUPERVISIONADO E PRÁTICA PROFISSIONAL 

 

O Estágio Supervisionado nos cursos de licenciatura da Universidade Estácio de Sá obje-

tiva a superação de uma visão fragmentada do conhecimento e o estabelecimento da relação 

teoria/prática, o saber e o fazer, contribuindo assim para uma formação mais adequada do 

futuro professor, já que integra os conhecimentos adquiridos durante o curso e possibilita o 

desenvolvimento de um profissional questionador e reflexivo. 

Para o seu desenvolvimento, os acadêmicos deverão participar tanto de processo de 

orientação teórica/aplicada, a distância, de forma sistemática, sob supervisão do tutor da disci-

plina; como também serão supervisionados pelo tutor presencial no polo, cuja função é a de 

mediar a relação entre o acadêmico e a instituição cedente do estágio. 

Para sua conclusão, os acadêmicos deverão cumprir uma carga horária, definida no Pro-

jeto Pedagógico do Curso de acordo com as Diretrizes Curriculares, mediante a elaboração de 

um Relatório de Estágio e a entrega de documentação comprobatória específica no Polo de 

educação a distância. 

No desenvolvimento do trabalho de formação didática do Curso de Letras- Licenciatura 

em Língua Espanhola disciplinas se destacam pela importância quanto aos seus aspectos for-

mativos e interdisciplinares, bem como quanto à normatização legal e pedagógica que exigem. 

São elas: Estágio Supervisionado em Espanhol I,   Estágio Supervisionado em Espanhol II e Está-

gio Supervisionado em Espanhol III.   
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Concepção do estágio curricular supervisionado 

Os estágios supervisionados obrigatórios são a oportunidade proporcionada pelo currí-

culo do Curso de Letras - Licenciatura em Língua Espanhola para que o aluno integre conheci-

mentos teóricos e práticos, ensejando a sua formação global que propicia ao futuro professor 

vivenciar atividades de sua profissão.  

O desenvolvimento de atividades que busquem a excelência dos processos de ensino e 

de aprendizagem deverá aproximar a teoria da prática, desenvolvendo a reflexão crítica da 

realidade constante de modo a levar o discente a repensar esta prática no sentido de assumi-

la, como um compromisso ético, político e social. Com o exercício da auto avaliação, estará o 

aluno-professor caminhando no processo de construção de sua identidade profissional, condi-

ção indispensável à aquisição da autonomia requerida ao exercício do magistério, bem como 

no sentido de reconhecer o seu compromisso de fazer com que os seus futuros alunos desen-

volvam a cidadania.     

O Curso de Letras - Licenciatura em Língua Espanhola atende também a essa determi-

nação, pois integra em seu currículo as disciplinas Estágio Supervisionado em Espanhol I, volta-

da para o Ensino Fundamental;   Estágio Supervisionado em Espanhol II, voltada para o Ensino 

Médio e Estágio Supervisionado de Espanhol III, voltada para alfabetização de jovens e adultos 

e ensino a distância.  Estas são cumpridas, cada uma delas, respectivamente, em 36 horas teó-

ricas, e 132 horas campo,  em 36 horas teóricas e 132 horas campo e 36 horas teóricas e 154 

horas campo. Ambas perfazem, em conjunto, um total de 418 horas em campo.  

Essas disciplinas são oferecidas, respectivamente, nos 4º, 5º  e 6º períodos do curso e 

exigem, como pré-requisito, maturidade acadêmica. O estágio deve ser executado, supervisio-

nado e avaliado de acordo com normas estabelecidas pela Instituição.  

O estágio supervisionado possibilita ao aluno estagiar não apenas em instituições de en-

sino regular, mas também em instituições que envolvam a educação de jovens e adultos e de 

educação especial, possibilitando a vivência da educação na inclusão social. Sendo assim, os 

créditos estruturados podem ser cumpridos em unidades escolares públicas, particulares, insti-

tuições de educação especial e, eventualmente, em instituições hospitalares e/ou instituições 

de ensino não-formal. 
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Objetivos do estágio supervisionado 

O estágio tem como objetivo complementar a formação dos alunos. Nesse sentido, tor-

na-se relevante que não seja entendido apenas como uma exigência legal para a formação, 

mas como uma atividade que tem uma função pedagógica precípua, ou seja, é visto como uma 

oportunidade para aplicar os conhecimentos de forma supervisionada, propiciando ao estu-

dante a realimentação do ensino e da aprendizagem e sua vinculação ao mundo do trabalho.  

A proposta das disciplinas Prática de Ensino e Estágio Supervisionado em Espanhol I, em 

Espanhol II e em Espanhol III é propiciar, no campo da língua espanhola, oportunidade de inte-

gração de conhecimentos teórico-práticos específicos e pedagógicos por meio da participação 

do aluno em situações reais do trabalho escolar. Pretende-se, também, oferecer ao aluno opor-

tunidade de atuar em equipe, desenvolver capacidades de cooperação e de iniciativa, estimular 

o senso de oportunidade, entre outras. Contudo, a intenção maior das disciplinas é proporcio-

nar ao aluno a oportunidade de uma reflexão crítica da realidade e de efetiva relação entre a 

teoria aprendida e a prática vivenciada do ensino da Língua Espanhola. 

 Por consequência, haverá um aperfeiçoamento da formação acadêmica, de modo a 

ajustá-la ao perfil desejado dos egressos do curso. Para o aluno obter sua titulação, como licen-

ciado em Língua Espanhol, é obrigatório cursar as disciplinas de estágios, as quais apresentam 

os seguintes objetivos específicos: a) introduzir o aluno na realidade prática da profissão; b) 

proporcionar situações-problema que estimulem a criatividade e o emprego de conhecimento 

e habilidades; c) possibilitar ao  aluno e ao professor, em ação conjunta, o confronto e  análise 

da prática docente com os conhecimentos teórico-práticos já recebidos; d) sensibilizar o aluno 

para uma futura atuação como agente transformador na solução de problemas sociais relacio-

nados à  educação.  

Coordenação do Estágio Supervisionado 

A preparação, a orientação e o acompanhamento do Estágio Supervisionado, atenden-

do aos objetivos propostos no PPC, ficarão sob a responsabilidade de um Coordenador de Está-

gio, localizado na sede. Atuam junto ao coordenador o tutor a distância e o tutor presencial da 

disciplina, cujas atribuições serão vistas no item 7 deste projeto.   

Atribuições do aluno estagiário 
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Para a realização do Estágio Supervisionado, o aluno deverá cumprir as seguintes atribuições: 

a)              Entrar em contato com a Direção da instituição em que pretende realizar o estágio 

para que sejam definidas as estratégias para o desenvolvimento das atividades; 

b)            Solicitar ao coordenador de Polo o Termo de Compromisso, em três vias, para serem 

assinadas pela direção da instituição onde será realizado o estágio, pela Universidade e pelo 

aluno estagiário; 

c)             Solicitar ao Coordenador de Polo sua assinatura na carta de apresentação do aluno 

estagiário à instituição escolhida; 

d)            Apresentar a documentação ao Tutor presencial para conferência; 

e)            Entregar o Coordenador de Polo, ou setor que o represente (Secretaria), o Termo de 

Compromisso assinado por todos os envolvidos no processo, para que seja acordado o Seguro 

de Acidentes Pessoais Coletivo; 

f)              Elaborar o Plano de Atividades de Estágio sob orientação do tutor a distância da disci-

plina, respeitando as especificidades de cada uma das disciplinas referentes ao estágio supervi-

sionado; 

g)             Cumprir o Plano de Atividades de Estágio; 

h)            Apresentar as dificuldades conceituais, teóricas e práticas, encontradas no campo de 

estágio, ao tutor a distância da disciplina para análise e discussão de alternativas de solução; 

i)               Apresentar ao tutor presencial as necessidades operacionais vividas nos locais de 

estágio para análise e discussão de alternativas de solução; 

j)              Encaminhar ao tutor a distância da disciplina o Relatório Final das atividades de está-

gio, elaborado conforme orientação recebida deste professor; 

k)             Encaminhar ao tutor presencial uma cópia em papel do Relatório Final de Estágio; 

l)              Encaminhar ao tutor presencial, no prazo pré-determinado, os documentos compro-

batórios de realização do estágio. 

Avaliação do Estágio Supervisionado 
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O processo de acompanhamento do estágio permite que se detectem distorções e se 

faça a correção necessária em tempo hábil. Esse processo será realizado em conjunto: pelo 

tutor presencial, pelo tutor a distância, pelo aluno estagiário e pelo responsável pelo estágio na 

instituição cedente.  

A avaliação do aluno estagiário será feita pelo tutor a distância da disciplina, levando 

em consideração aspectos qualitativos e quantitativos. A avaliação quantitativa levará em con-

sideração o cumprimento da carga horária mínima de estágio na instituição, bem como a parti-

cipação nas atividades previstas  a distância. A avaliação qualitativa compreenderá a 

apreciação do desempenho do aluno estagiário frente às competências inerentes às propostas 

de cada estágio. 

Para aprovação do aluno serão considerados os seguintes quesitos: 

a)             comprovação do cumprimento da carga horária mínima de estágio; 

b)            apresentação de todos os documentos comprobatórios de estágio; 

c)             apresentação de Relatório Final das Atividades desenvolvidas de acordo com a orien-

tação fornecida pelo tutor a distância; 

d)            desempenho acadêmico com pontuação igual ou superior  ao mínimo exigido pela 

Universidade. 

A avaliação será realizada em consonância ao Regimento da Universidade, conforme 

item específico deste projeto (item 6), com a seguinte peculiaridade: o acadêmico só recebe 

uma nota avaliação substitutiva-AVS, que traduz o resultado do desenvolvimento das ativida-

des pelos acadêmicos, apresentadas no Relatório Final.    

 

2.12.1- SUPORTE ADMINISTRATIVO AO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

 O Coordenador de Polo é o profissional responsável, dentre outras funções, por super-

visionar a ação da Secretaria do Polo no que concerne ao registro, catalogação e arquivamento 

do documental referente ao Estágio Supervisionado, destacando-se as seguintes ações: a) dis-

ponibilização da documentação de estágio e do Termo de Compromisso, em 3 (três vias), a se-

rem assinadas pela instituição onde será realizado o estágio, pela Universidade e pelo aluno 
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estagiário; b) gerenciar tal documentação e seus fluxos (aluno, tutor, instituição); c) esclarecer 

os envolvidos sobre o Seguro de Acidentes Pessoais Coletivo; d) recepcionar, catalogar e arqui-

var a documentação comprobatória da realização do estágio, a ser enviada pelo tutor presenci-

al; e) enviar cópia da documentação para arquivamento na sede. 

 

 

 

2.12.2- AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

 O processo de acompanhamento do estágio permite que se detectem distorções e se 

faça a correção necessária em tempo hábil. Esse processo será realizado em conjunto: pelo 

tutor presencial, pelo tutor a distância, pelo aluno estagiário e pelo responsável pelo estágio na 

instituição cedente.  

 A avaliação do aluno estagiário será feita pelo tutor a distância da disciplina, levando 

em consideração aspectos qualitativos e quantitativos. A avaliação quantitativa levará em con-

sideração o cumprimento da carga horária mínima de estágio na instituição, bem como a parti-

cipação nas atividades previstas a distância. A avaliação qualitativa compreenderá a apreciação 

do desempenho do aluno estagiário frente às competências inerentes às propostas de cada 

estágio. 

 

 Para aprovação do aluno serão considerados os seguintes quesitos: 

a) Comprovação do cumprimento da carga horária mínima de estágio , conforme projeto 

pedagógico; 

b) Apresentação de todos os documentos comprobatórios de estágio; 

c) Apresentação dos Relatórios das Atividades desenvolvidas de acordo com a orientação 

fornecida pelo tutor a distância; 

d) Desempenho acadêmico com pontuação igual ou superior  ao mínimo exigido pela Uni-

versidade. 

A avaliação será realizada em consonância ao Regimento da Universidade com a seguin-

te peculiaridade: o acadêmico receberá, após envio da documentação comprobatória para con-

ferência do tutor a distância uma única nota final (NF) , com base nos relatórios postados no 

ambiente virtual em consonância com as diretrizes e procedimentos estabelecidos. 
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2.13- TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é componente curricular obrigatório para que 

o aluno conclua o curso e receba o grau de Licenciado em Letras. O TCC será desenvolvido no 

formato de monografia, artigos científicos, estudo de caso, seguindo orientações de regula-

mentação própria aprovada pelo Colegiado do Curso. 

O processo de construção do TCC tem início na disciplina Metodologia Científica, na 

qual  os alunos são orientados para os requisitos necessários à elaboração de um trabalho aca-

dêmico-científico. As normas para a disciplina TCC deverão constar em Regulamento Específico. 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) consiste em um trabalho acadêmico individual, 

redigido consoante as normas técnicas de projeto, visando a produção de um resultado de 

pesquisa sob orientações da área de conhecimento específica, apresentado sob a forma de 

artigo científico ou monografia, submetido a aprovação do tutor a distância responsável pela 

disciplina Projeto de TCC em Letras/ Espanhol.          

O TCC deverá enfocar tema da área que o aluno mais se familiarizar complementado ou 

não por ferramentas tecnológicas, desenvolvido com conteúdo de nível acadêmico-científico 

pertinente à maturidade do aluno e da formação em nível superior, apresentado na formata-

ção oficial, dentro dos padrões da ABNT. 

O TCC é ponto de culminância e terminalidade do conjunto de competências que foram 

mobilizadas e desenvolvidas durante todo curso. Na produção do TCC, o aluno deve evidenciar 

a articulação entre a teoria e a prática vista ao longo do curso, tendo a oportunidade de viven-

ciar o desenvolvimento de um projeto de pesquisa. Na confecção do TCC, o discente tomará 

como base conceitos teóricos, podendo aplicar metodologias, técnicas ou ferramentas, estu-

dando aplicações, dentre outros. 

 No processo de produção do TCC, será estimulada a integração prévia entre as 

disciplinas curriculares Metodologia Científica e TCC em Letras, entre outras, com vistas à con-

cretização de interdisciplinaridade, que favorecerá a produção do aluno e o desenvolvimento 

acadêmico-científico da área de conhecimento em questão.  

 Durante a disciplina TCC EM LETRAS (LÍNGUA ESPANHOLA), 6º período, o estu-

dante, sob orientação do tutor, definirá o tema a ser desenvolvido, identificará o problema, 

fazendo a sua descrição, elaborará os objetivos da pesquisa, realizará revisão bibliográfica so-

bre o tema escolhido, definirá o método que utilizará na pesquisa, escreverá uma justificativa 
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que indique a relevância de seu trabalho e definirá os resultados esperados, prevendo possíveis 

limitações do trabalho.  

Toda a discussão envolvendo os tópicos necessários ao desenvolvimento do projeto se-

rá feita através das ferramentas de comunicação e informação disponíveis no AVA, com ênfase 

ao fórum de discussão, de modo que a interação seja enriquecedora, tanto para o aluno, autor 

do projeto, quanto para toda a turma.  

Durante e realização dessa disciplina, o estudante enfeixará todos os conceitos desen-

volvidos no curso e mobilizará competências e habilidades para o desenvolvimento do TCC. 

Na disciplina TCC em Letras- Espanhol constará  a definição e orientações do projeto a 

ser desenvolvido. O discente deverá finalizar e apresentar o projeto, sob forma impressa, no 

polo, ao coordenador do polo de educação a distância, de modo a formalizar sua conclusão e 

iniciar o processo de catalogação e acondicionamento do documento junto à Biblioteca. 

 

2.13.1- SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO TCC. 

 

O sistema de avaliação da disciplina TCC em LETRAS é composto pela qualificação con-

ceitual do Desenvolvimento/Conteúdo do TCC e das avaliações regulares DE e DES [Defesa Es-

crita do TCC]. 

  

 O Desenvolvimento/Conteúdo de TCC será qualificado com os seguintes concei-

tos: 

1. A (Excelente); 

2. B (Muito Bom); 

3. C (Bom) e; 

4. D (Deficiente) - quando o mesmo não atender aos critérios mínimos para que se-

ja realizada a defesa escrita. 

  

 As avaliações DE e DES [Defesa Escrita do TCC] valerão até 10,0 pontos. Caso o 

aluno tenha obtido no Desenvolvimento/Conteúdo de TCC qualificação suficiente para a habili-

tação à defesa e não tenha comparecido a DE ou sido reprovado e/ou deseje uma nova chance 

para melhorar sua nota, poderá fazer uma nova defesa - DES, que poderá alterar os pontos da 
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defesa anterior, sem que haja qualquer mudança no conceito estipulado para o trabalho es-

crito. 

 As avaliações DE e DES [Defesa Escrita do TCC] são presenciais e realizadas nos 

laboratórios de informática do polo, em períodos pré-estabelecidos no cronograma da discipli-

na. Na hipótese de o aluno ter conceito D no trabalho escrito e se, por qualquer razão, a defesa 

escrita se realizar, deve ser zerada acompanhada da observação “TRABALHO NÃO HABILITADO 

PARA DEFESA”. 

 O conceito do Desenvolvimento/Conteúdo de TCC leva em consideração o pro-

cesso de orientação ao longo do semestre e a correção da versão final, pelo Professor. Na cor-

reção do trabalho, que irá definir o conceito do Desenvolvimento/Conteúdo de TCC serão 

considerados os seguintes aspectos: 

a)     Conteúdo do trabalho 

 

• Identificação dos objetivos do trabalho; 

• Metodologia de pesquisa; 

• Consistência na fundamentação teórica; 

• Bibliografia clássica e atualizada. 

  

b)     Relevância científica e social 

  

• Relevância do tema/ problema; Resultados alcançados; 

• Analise qualitativa e/ou quantitativa; 

• Contribuição para a área de LETRAS. 

  

c)     Qualidade do texto 

  

• Normas da ABNT; 

• Normas internas, vocabulário técnico e adequado; 

• Normas Gramaticais. 

  

d)     Apresentação escrita 
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• Clareza; 

• Precisão; 

• Objetividade; 

• Unidade; 

• Coerência; 

• Consistência; 

• Coesão; 

• Correção. 

  

 O aluno deverá desenvolver sua DE e DES [Defesa Escrita do TCC], respondendo 

a questionamentos que envolvam os aspectos abaixo: 

  

a)    Escolha do tema e relação com os objetivos do trabalho. 

  

b)    Metodologia utilizada na construção do “Conteúdo do TCC”. 

  

c)    Relevância do trabalho para a sociedade. 

  

d)    Possibilidade de aplicação profissional do resultado da pesquisa e/ou análise quali-

tativa e/ou quantitativa dos resultados. 

  

e)    Considerações Finais. 

  

f)     Referências. 

  

 A nota da DE e DES [Defesa Escrita do TCC] será obtida pela avaliação do profes-

sor, levando em consideração a sua pertinência com o “Desenvolvimento/Conteúdo de TCC”. 

Para aprovação na disciplina o aluno deverá obter os conceitos A, B ou C no Desenvolvimen-

to/Conteúdo de TCC e nota igual ou superior a 6,00 (seis pontos) em uma das avaliações - DE e 

DES [Defesa Escrita do TCC]. 
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2.14- FAMILIARIZAÇÃO COM A METODOLOGIA EM EAD (NIVELAMENTO 
INSTRUMENTAL) 

 

 O programa de ambientação à metodologia apresenta-se como uma necessidade ex-

terna à matriz curricular deste curso, mas que é essencial para o acolhimento do aluno na mo-

dalidade EAD. Sua finalidade é a de orientar o aluno sobre o curso, sobre a navegação no 

ambiente, sobre as ferramentas de informação e comunicação e sobre a dinâmica de funcio-

namento dos processos de ensino e de aprendizagem, tanto na sala de aula virtual quanto no 

polo de educação a distância. 

 São componentes do módulo introdutório as ações de apresentação do curso, de ambi-

entação ao Campus Virtual e de recepção no polo de educação a distância, por meio das aulas 

inaugurais. Além disso, os tutores presenciais do curso estarão disponíveis para apoiar os alu-

nos nos esclarecimentos necessários quanto à metodologia EAD, orientando-os quanto ao uso 

e à aplicação dos recursos e meios envolvidos no processo de ensino e aprendizagem do mode-

lo  pedagógico do ensino a distância da Universidade Estácio de Sá. 

Igualmente importante foi o desenvolvimento da  plataforma “quem sabe ajuda” (QSA) que, 

objetiva  proporcionar um ambiente virtual onde alunos possam trocar experiências, visando o 

aprimoramento acadêmico. Na plataforma de interação colaborativa os alunos matriculados 

podem tanto solicitar ajuda a outros alunos  matriculados na mesma disciplina quanto para 

alunos já aprovados em disciplinas do seu curso . 

 

 

2.14.1- APRESENTAÇÃO DO CURSO 

 

 A apresentação do curso é um tópico de conteúdo livre, disponibilizado para todos os 

alunos no AVA. Nela constam os objetivos do curso, o perfil do egresso, a matriz curricular e 

outras informações pertinentes relativas ao curso. A apresentação do curso também faz parte 

do programa de recepção ao aluno no polo de educação a distância. 
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2.14.2- AMBIENTAÇÃO À SALA DE AULA VIRTUAL 

 

 A ambientação à sala de aula virtual tem por objetivos i) apresentar a estrutura e os 

profissionais que atuam na produção e operação da EAD na instituição; ii) apresentar as ferra-

mentas de comunicação que serão utilizadas ao longo do curso e iii)  apresentar os eventos que 

compõem a frequência e os critérios de avaliação do curso; e iv) nivelar as habilidades técnicas 

e tecnológicas necessárias para a consecução das atividades acadêmicas. 

 

Quadro 8 – Ambientação Como Estudar Online  

 

 

Quadro 8.1 – Ambientação Como Estudar Online – Guia Prático EAD 
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A concepção desse módulo norteou-se a partir da necessidade de se prover um acolhi-

mento inicial voltada para as tecnologias de comunicação e informação que são articuladas na 

sala de aula virtual. Tem como objetivo prover uma familiarização à metodologia e ao modus 

operandi da EAD neste curso, assegurando a todos os alunos um ponto de partida comum e, ao 

mesmo tempo, garantindo um nivelamento no que se refere ao uso das TICs na modalidade 

EAD. 

 Em termos de navegação, optou-se por uma metodologia de desenho didático que abri-

ga um forte apelo visual aliado a uma sequência de simulações e tutoriais interativos18, com 

ênfase nas linguagens visual e verbal, com alto grau de atratividade e navegabilidade.  

 Não obstante a ambientação à sala de aula virtual, percebeu-se a necessidade de forne-

cer ao aluno um ferramental básico para atividades relacionadas à apresentação de trabalhos 

acadêmicos e ao resultado de pesquisas, entre outros. Tal ferramenta é amplamente usada na 

entrega de trabalhos e na apresentação de aulas, por exemplo, assim como tem seu uso alta-

mente difundido no meio profissional, em especial para apresentação de projetos19.  Adotou-

se, nesse caso, a metodologia de simulação e tutorial, tal qual presente no módulo de ambien-

tação. 

 

Quadro 9 – Tela de conteúdo do curso livre PowerPoint 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 
18 Tomou-se o princípio “guide me” (guia-me) na concepção das simulações e tutoriais. 
19O software em questão é o PowerPoint, licenciado pela Microsoft e presente em todas as versões desse sistema 
operacional. 
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 Através do programa de ambientação à metodologia online, no qual constam a ambien-

tação à modalidade/ambiente e ao software PowerPoint, entende-se que o aluno terá condi-

ções de suprir a carência natural oriunda da mudança de paradigma em termos de oferta de 

ensino (presencial para EAD), bem como a possibilidade de ambientar-se ao ferramental mais 

usual para apresentação de trabalhos acadêmicos. 

 

2.14.3- AMBIENTAÇÃO NO POLO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 

 O programa de recepção ao aluno tem por objetivo acolhê-lo no polo de educação a 

distância e explicitar as atividades ali desenvolvidas, bem como apresentar o curso. Fazem par-

te deste programa as seguintes etapas: a) recepção do aluno pelo coordenador de polo e pelos 

tutores presenciais; b) visita guiada a todas as instalações do polo (secretaria, biblioteca, labo-

ratório etc.); c) divulgação dos horários de tutoria e de atendimento; d) aula inaugural, cujo 

teor versa sobre a modalidade EaD, sobre o modelo de Educação a distância da UNESA. 

 Dois princípios regem o programa de recepção: o aprender a conviver e o aprender a 

aprender. O primeiro está refletido na recepção e integração dos alunos ao polo, bem como na 

formação de uma comunidade de aprendizagem que integre as etapas presenciais ao ambiente 

virtual, estabelecendo-se assim uma rede colaborativa e interpessoal.  

 Em relação ao primeiro princípio, recomenda-se20 uma aula inaugural, em duas datas21, 

com o objetivo de integrar os alunos pertencentes ao polo, bem como familiarizar o discente 

ao corpo social, suas funções, horários de atendimento e a estrutura física disponibilizada aos 

alunos, tanto no polo quanto na sede. 

 O segundo princípio está refletido na explicação e na reiteração das ferramentas de 

ensino e de aprendizagem concebidos neste curso para a modalidade EAD, especialmente em 

relação ao funcionamento do AVA, bem como no permanente atendimento aos alunos para 

questões referentes à tecnologia. 

 Nesse sentido, sob supervisão do coordenador de polo, haverá em cada laboratório o su-

pervisor de laboratório. Esse profissional estará presente nos laboratórios de informática dos polos, 

                                                           

 
20 Conforme viabilidade administrativa (número de alunos matriculados no polo). Caso o número seja insuficiente 
para fomentar a aula inaugural, o coordenador de polo irá enviar mensagem-convite aos alunos para conhecer o 
polo e seu coordenador. 
21Preferencialmente aos sábados, sendo um evento principal e outro alternativo, para alunos que não puderem  
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em dia e horário fixos, com a finalidade de promover a inclusão digital de estudantes e estimular 

sua autonomia em relação à interface e às funcionalidades/softwares utilizados no AVA, assim 

como orientar os alunos quanto ao suporte técnico da sala de aula virtual. 

 

Quadro 10 – Interface do módulo de apoio ao Calouro, para tirar dúvidas, no AVA 

 
 
 

2.15- PROGRAMA DE NIVELAMENTO ACADÊMICO 

   

Os cursos de nivelamento são desenvolvidos para atender e preencher possíveis lacunas 

na formação que antecede o ensino superior, objetivando  dar continuidade aos estudos, com 

qualidade.  O nivelamento oportuniza aos acadêmicos uma revisão de conteúdos, proporcio-

nando, por meio de estudos e de atividades, a apropriação de conhecimentos esquecidos ou 

não aprendidos.  

 

No acompanhamento dos alunos, muitos docentes constatam a carência de organização do 

pensamento, de sistematização das ideais, sobretudo na produção de textos, com erros grama-

ticais e ortográficos básicos, apresentando ainda outras falhas básicas no raciocínio matemáti-

co, dentre outros. Os cursos oferecem ferramentas aos acadêmicos que possibilitam minimizar 

as deficiências apontadas e, ainda, propiciam o acolhimento por parte da instituição que ao se 

debruçar sobre o problema, aponta soluções. Este mecanismo de nivelamento propicia um 

melhor aproveitamento dos cursos de graduação, desenvolvendo diferentes habilidades e 

competências e, consequentemente minimizando os níveis de evasão escolar. Além disso, se 

oferece aos acadêmicos condições de permanência com equidade. 
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2.15.1- PROGRAMA DE NIVELAMENTO ACADÊMICO NO AVA 

 

Como ação subsequente à familiarização com a metodologia EAD (na qual já ocorre uma 

ação de nivelamento operacional), o programa de nivelamento tem por finalidade apresentar 

disciplinas extracurriculares com ênfase às disciplinas e conhecimentos que permeiam (direta 

ou indiretamente) qualquer curso superior, as quais, notadamente, representam uma carência 

em termos de base acadêmica. Com esse programa, pretende-se oferecer ao corpo discente os 

conhecimentos básicos em disciplinas consideradas fundamentais aos estudos universitários. 

As aulas do programa contam com aulas transmitidas via web, oferecidas de forma livre 

no AVA, e contam também com material acadêmico complementar (exercícios de fixação, ma-

terial do professor etc.). Sua abordagem versa sobre os tópicos que apresentam maior dificul-

dade nas disciplinas Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Gerais e Física 

consideradas essenciais para qualquer formação superior22. 

                                                                                                                                                                                                        

 

Quadro 11 – Interface do programa para nivelamento 

 

 

 Dentre os benefícios do programa, vale destacar: a) o reconhecimento das limitações 

individuais, especialmente daqueles que concluíram há muito o Ensino Médio; b) a função de 

ambientação para ingresso no ensino superior; c) o caráter de adesão voluntária, aberto a to-

dos os alunos, sem qualquer ônus financeiro ou de progressão curricular (o programa fica dis-

                                                           

 
22Também consta o programa para a disciplina Cálculo nos cursos em que há exigência maior de base matemática. 
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ponível a todos, por toda a duração do curso); d) o sentimento de segurança por parte do alu-

no ao reconhecer o programa como uma ação institucional em prol da qualidade acadêmica.   

 

3- ATENDIMENTO AO ALUNO 
 

 A concepção do atendimento ao aluno prevê 4 (quatro) vertentes: a) atendimento vol-

tado para os processos de ensino e de aprendizagem; b) atendimento voltado para a adminis-

tração acadêmica; c) apoio psicopedagógico; d) atendimento para alunos com necessidades 

especiais. 

 Neste momento, para fins explicativos, será descrito como o atendimento ao aluno foi 

concebido e quais são seus participantes diretos e indiretos. Quanto aos detalhes técnicos das 

tecnologias de informação e comunicação, estes serão discutidos no item Sistemas de Comuni-

cação. 

 

 

3.1- ATENDIMENTO VOLTADO PARA OS PROCESSOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM  
(MODELO DE TUTORIA) 

 

 O corpo docente que atua nos cursos de graduação na modalidade a distância da Universi-

dade Estácio de Sá é especialmente capacitado, a partir de programas específicos23, para atuar em 

ambientes virtuais de aprendizagem e nos polos educação a distância, bem como está habilitado a 

trabalhar em uma metodologia concebida para estimular os alunos a uma participação cooperativa 

e colaborativa.  

A particularidade da metodologia adotada pela Universidade Estácio de Sá preconiza 

fortemente o direcionamento do corpo docente, sob a supervisão do coordenador do curso, de 

forma a que todos os papéis exercidos pelo professor-tutor sejam orientados para excelência. 

Ainda, há o objetivo primordial, em consonância com o projeto pedagógico da instituição, de se 

                                                           

 
23A Universidade Estácio de Sá criou o Programa de Incentivo à Qualificação Docente, com cursos de capacita-
ção/aprimoramento para diversos fins. Dentre tais cursos, destacam-se os de Formação de professores para do-
cência online e o de Formação de professores conteudistas. Para os tutores presenciais, as ações de 
capacitação/aprimoramento são permanentes, tanto presenciais quanto a distância. 
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valorizar o docente para que o padrão de qualidade do curso em questão seja respeitado, com 

vistas a criar uma identidade uníssona no planejamento pedagógico e na atuação docente.   

Concebeu-se, portanto, um modelo de tutoria (presencial e a distância) como uma eta-

pa fundamental no acompanhamento e orientação dos alunos durante seu processo de apren-

dizagem, dentro de uma abordagem na qual o aprendiz é o agente do processo de construção 

do conhecimento. Esse trabalho deve potencializar o diálogo, a troca de saberes, a produção 

individual e coletiva dos discentes, bem como estimular uma interação cooperativa e colabora-

tiva entre todos os envolvidos neste processo educativo, quando se estabelecem relações de 

reciprocidade em que indivíduos e objetos se influenciam mutuamente. 

 

 

 

3.1.1- MEDIAÇÃO/FACILITAÇÃO ACADÊMICA DO TUTOR A DISTÂNCIA 

 

O tutor a distância é um docente com formação acadêmica compatível com o Plano de 

Ensino da disciplina ao qual está vinculado, sendo a titulação mínima de especialista, e que 

possui domínio das técnicas indicadas para o desenvolvimento da ação docente nesta modali-

dade de ensino.  

Em termos práticos, é responsável pela condução didática da(s) disciplina(s). Nesse sen-

tido, é o agente indispensável na rede de comunicação que vincula os alunos ao curso e à insti-

tuição de ensino, pois possibilita a retroalimentação acadêmica e pedagógica do processo 

educativo, com vistas a desenvolver no corpo discente a autonomia, através do desdobramen-

to do conteúdo e da mediação pedagógica entre o conhecimento teórico, sua aplicação prática 

e as particularidades desse conhecimento na formação acadêmico-profissional no aluno.  

 Suas principais tarefas são a de mediar, facilitar, encaminhar e gerenciar o processo de 

aprendizagem, acompanhando as atividades do aluno no ambiente web, procurando sempre 

orientá-lo quanto ao desenvolvimento de estratégias de estudo autônomo, de estudo coopera-

tivo e colaborativo e à melhoria do processo ensino-aprendizagem, sobretudo a partir dos con-

teúdos e experiências apresentados. 
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 Em termos de mediação, portanto, tem o professor a distância o fórum de discussão24 

como principal interface na (re)construção do conhecimento, já que se trata de um espaço 

concebido para promover questionamentos e provocações entre os alunos, sempre sob a égide 

da cooperação e da colaboração em prol da aprendizagem. Nesse sentido, portanto, a media-

ção no fórum é concebida a partir de questionamentos temáticos, com regras de participação, 

sob um viés de transversalidade em relação ao conteúdo das aulas e, também, regras de convi-

vência  na web. O tutor a distância, nesse diapasão, comenta, retifica, ratifica e sugere novos 

desdobramentos ao(s) questionamento(s) temático(s) a partir da postagem dos alunos. A parti-

cipação dos alunos nos fóruns temáticos compõe parte da nota das avaliações somativas25. 

 Vale apontar também que, no fórum de discussão de cada turma, o tutor a distância 

atua no sentido de valorizar o conhecimento e a experiência do discente, estabelecendo assim 

uma postura de mediação também voltada para o respeito às individualidades de cada aluno, 

bem como para desenvolver as limitações e reconhecer as particularidades regionais. 

 Em que pese a importância da  ferramenta fórum de discussão, a mediação multidireci-

onal (muitos-para-muitos), também ocorre por meio de ferramentas, a saber: Anotações, Cen-

tral de Mensagens e o Trabalhos a concluir. 

 Na ferramenta Anotações, , bidirecional, por sua vez, o tutor a distância atua a partir da 

observação dos registros produzidos pelos alunos relativos ao conteúdo das aulas, sejam esses 

registros criados por solicitação do tutor a distância em uma determinada atividade, seja por 

uso autônomo do aluno ao usar tal ferramenta como auxiliar no processo de aprendizagem. A 

ferramenta permite comentários do tutor a distância aos registros do aluno, bem como permi-

te a disponibilização pública26 de tais registros para todos os alunos da turma, estimulando, 

nesse caso, um emprego cooperativo da ferramenta. 

 Finalmente, temos a ferramenta Trabalhos a concluir , bidirecional, uma interface do 

AVA com o intuito de cadastrar atividades acadêmicas27 cuja produção constará da composição 

de nota do aluno para uma determinada etapa da avaliação. Sua dinâmica gira em torno da 

disponibilização da tarefa por parte do professor, e consequente postagem do trabalho por 

                                                           

 
24 O Fórum de discussão, bem como outras ferramentas de interação, serão descritas no item Sistemas de Comu-
nicação. 
25 A composição da nota e outros aspectos referentes a composição da nota serão vistos no item Avaliação.  
26 O aluno pode optar por disponibilizar publicamente seus registros, ou manter a individualidade, quando o aces-
so ao registro é exclusivo do autor (aluno) e do professor. 
27 Nem todas as disciplinas deste curso possuem atividades cadastradas nesta ferramenta. 



76 

 

parte do aluno. Em termos de interação, a ferramenta disponibiliza espaço para comentários 

do professor sobre a produção do aluno, permitindo assim um feedback interno, dentro da 

ferramenta, inclusive no caso de rejeição de trabalho, atribuindo-se assim um caráter de medi-

ação individualizada à produção de conhecimento do aluno.   

 Em termos de facilitação, o atendimento do tutor a distância se dá preferencialmente 

por meio dos fóruns de discussão, central de mensagens e newsletter. 

Quanto ao primeiro canal, o fórum de discussão, trata-se de uma ferramenta de intera-

ção com a finalidade de promover a interlocução entre aluno-tutor a distância, aluno-aluno, 

objetivando a construção colaborativa do conhecimento, por meio de discussões, por meio do 

envio e distribuição de mensagens, sobre temas e dúvidas surgidas, além de haver um tópico 

que busca a integração da turma (apresentação pessoal, informações pessoais etc.). 

 Quanto à central de mensagem, trata-se de um correio eletrônico interno, exclusivo ao 

AVA, com a finalidade de estabelecer comunicação multidirecional, direta entre aluno-tutor a 

distância, aluno-aluno. Em virtude de ser um canal de comunicação direto, individual, ele é 

tratado, em termos de comunicação, como uma ferramenta de atendimento administrativo, e 

não de conteúdo. A orientação dos tutores a distância é a de usar tal ferramenta como um ca-

nal facilitador para atendimento ou encaminhamento de questões relacionadas à administra-

ção acadêmica (como acerto de nota, questionamento sobre resultado da avaliação, situações 

especiais, etc.).  

 Finalmente, ainda em termos de facilitação, o professor online possui a sua disposição a 

ferramenta newsletter, canal de comunicação bidirecional  que permite envio de mensagens 

eletrônicas para os endereços eletrônicos pessoais dos alunos via AVA. O potencial de divulga-

ção de informações sobre o curso, sobre a disciplina e sobre assuntos acadêmicos em geral é 

altamente ampliado, já que a concepção dessa ferramenta justamente é exteriorizar o canal 

interno (central de mensagem) de atendimento.  

 

3.1.2 – MONITORIA 

              A monitoria é uma experiência relativa à atividade acadêmica, auxiliar à docência. O 

exercício da Monitoria está contemplado no artigo 84 da Lei nº 9.394/96 (LDB) “Os discentes 

da educação superior poderão ser aproveitados em tarefas de ensino e pesquisa pelas respec-

tivas instituições, exercendo funções de monitoria, de acordo com seu rendimento e seu plano 

de estudos”. 
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Esta atividade acadêmica tem como objetivos: 

 

I- Aprimorar o processo de ensino e de aprendizagem, por meio de experiências pedagó-

gicas inovadoras que estimulem o vínculo entre teoria e prática; 

II- Estimular a cooperação e relacionamento entre: docente/tutor – aluno/monitor e  alu-

no/monitor - alunos;  

III- Proporcionar ao aluno-monitor o aprofundamento de seus conhecimentos sobre os 

conteúdos das disciplinas selecionadas;  

IV- Potencializar a aprendizagem compartilhada onde aluno colabora com aluno; e, 

V- Despertar no discente o interesse pela prática pedagógica. 

 

A monitoria é considerada uma importante atividade que contribui sobremaneira no processo 

de ensino e de  aprendizagem. 

  

3.1.3- MEDIAÇÃO/FACILITAÇÃO ACADÊMICA DO TUTOR PRESENCIAL 

 

 O tutor presencial atua diretamente no polo de educação a distância junto aos estudan-

tes. Com formação superior na área do curso e titulação mínima de especialista, cabe ao tutor 

presencial auxiliar em atividades individuais ou em grupo, incentivar o hábito da pesquisa, ser-

vir de facilitador no uso das tecnologias de informação e comunicação disponíveis e participar 

de momentos presenciais obrigatórios. 

 No que se refere à mediação, cabe ao tutor presencial auxiliar e fomentar o hábito da pes-

quisa, estimulando o corpo discente a fazer uso da biblioteca do polo e da biblioteca virtual para 

aprofundamento acadêmico, sob sua orientação, bem como esclarecer dúvidas em relação ao am-

biente virtual de aprendizagem, O tutor  deverá manter-se em comunicação constante com os tu-

tores a distância,  e demais componentes da equipe pedagógica do curso.  

Também cabe ao tutor familiarizar o aluno com o material didático disponibilizado, atuando como 

facilitador na organização do estudo do aluno a partir da relação deste com as formas de entrega 

do conteúdo. Da mesma maneira se dá com o ambiente virtual de aprendizagem, ao orientar o 

aluno sobre as formas e maneiras adequadas de  participação do aluno no que tange a sala de aula 

virtual. 
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3.2- ATENDIMENTO VOLTADO PARA A ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA 

 

 Para as ações e necessidades de cunho administrativo-acadêmico, o aluno tem a sua 

disposição canais de comunicação (virtuais e presenciais) para diversos fins, tais como abertura 

de requerimento, renovação de matrícula etc.  

 Em virtude de o Sistema de Informações Acadêmicas (SIA) desenvolvido pela Universi-

dade Estácio de Sá praticamente abordar todas as variáveis de ordem administrativa, os alunos 

são estimulados a usá-lo, evitando-se assim deslocamento desnecessário ao polo para tratar de 

ações relativamente simples, como consulta de nota e vista de prova, por exemplo. Como o 

acesso ao AVA já se dá via Campus Virtual28, a maioria dos alunos utiliza o sistema para tais 

fins.  

  

 

3.2.1- SISTEMA DE INFORMAÇÕES ACADÊMICAS (SIA) 

  

 O Sistema de Informações Acadêmicas (SIA) é um ambiente seguro no qual os alunos, 

através do seu login e senha, têm acesso ao cadastro, à consulta de notas, datas de prova, re-

querimentos, além de outras opções. Aos alunos é disponibilizada uma gama de serviços que 

os auxiliam no dia-a-dia acadêmico, mesmo estando distantes do polo de educação a distância, 

uma vez que o SIA pode ser acessado de qualquer computador conectado à internet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 
28 Interface geral de acesso seguro (login/senha), vinculada à home page institucional. 
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Quadro 12 – Tela do Campus Virtual, com acesso ao AVA e à Secretaria Virtual (SIA) 

 

 

 

Quadro 12.1 – Tela do Campus Virtual, com acesso ao AVA e à Secretaria Virtual (SIA) 

 

 

 

 

 

 Através dele o aluno obtém diversas informações, pode fazer vários tipos de consultas 

acadêmicas e contato virtual com os setores da Universidade. 

Os tutores a distância, igualmente, têm acesso a todas as turmas em que lecionam, gerencian-

do-as também virtualmente. 
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3.2.2- SECRETARIA DO POLO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 

 A secretaria acadêmica do polo de educação a distância conta com profissionais para 

atendimento presencial ao estudante, caso este tenha dificuldades ou dúvidas que não pude-

rem ser resolvidas pela secretaria virtual.  

 Dentre as atribuições da secretaria, além de atendimento ao aluno, estão as ações de 

coordenar, supervisionar e orientar a execução dos procedimentos administrativos, financeiros 

e acadêmicos dos alunos. 

 Também compete à secretaria, sob supervisão do coordenador de polo, proceder à 

guarda, sigilo e atualização dos documentos relacionados às atividades acadêmicas do aluno, 

através do controle de arquivos e relatórios em conformidade com a Portaria MEC nº 1.224, de 

18 de dezembro de 2013. 

Compete à secretaria, ainda, organizar documentos institucionais pertinentes aos cur-

sos (portarias de autorização, reconhecimento, renovação de reconhecimento, credenciamen-

to etc.), garantindo assim que todas as exigências legais sejam cumpridas. 

 

3.2.3- FUNCIONALIDADE DE AUTOGESTÃO DO ALUNO 

 

 Alguns aspectos relacionados diretamente à gestão acadêmico-administrativa do curso 

são disponibilizados no AVA para o aluno, facilitando assim a obtenção de informações sobre a 

progressão curricular, por exemplo. Nesse caso, o aluno pode visualizar claramente as discipli-

nas já cursadas e as que estão em  andamento, bem como tempo de acesso, tempo de perma-

nência por tópico de conteúdo etc.  
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Quadro 13 – Tela “histórico” do AVA, disponibilizada na sala de aula virtual 

 

 

 A funcionalidade de autogestão para o aluno foi concebida para oferecer acesso a in-

formações específicas sobre o andamento do curso, e também para evitar a necessidade de 

acesso a outros ambientes e/ou consultas desnecessárias à secretaria, permitindo assim uma 

integração entre as diversas interfaces disponibilizadas.  Recentemente, foi desenvolvida fer-

ramenta que auxilia o acadêmico na conquista de autonomia, na capacidade de se  organizar e 

disciplinar, definida como  “ Plano de estudo on line”. Trata-se de um sistema de planejamento 

e gestão da grade de horários de estudos elaborada pelo acadêmico, que tem como objetivo 

promover uma solução que o ajude no planejamento dos seus estudos, com possibilidade de 

organizar a semana e/ou mês com demais atividades priorizando o tempo que deverá dedicar 

aos estudos. 
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Quadro 14 – Tela do Plano de Estudo online 

 

 

Quadro 14.1 – Tela do Plano de Estudo online 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4- FUNCIONALIDADE DE AUTOGESTÃO DO PROFESSOR ONLINE 

 

 Paralelamente à autogestão do aluno, o tutor a distância conta também com algumas 

ferramentas desenvolvidas para permitir melhor e maior controle sobre seu desempenho em 

termos quantitativos, bem como sobre o próprio desempenho do docente. 
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Quadro 15 – Interface do AVA Docente – Ferramenta Dashboard 

 

 

 

 

3.2.4.1- EXTRATO DE DESEMPENHO DO DOCENTE 

 

A UNESA desenvolveu um sistema de autogestão para os docentes que atuam na tuto-

ria a distância (online), no qual constam o quantitativo de respostas do docente nos fóruns de 

discussão das turmas no AVA. Ele foi concebido para que os professores possam identifi-

car/analisar o seu perfil de atendimento em cada turma/disciplina e o seu perfil de acesso à 

sala de aula virtual, bem como sua atuação global. Semanalmente, a IES gera um extrato da 

atuação do docente nos fóruns e envia para o e-mail do professor para que possa acompanhar 

o seu cenário de atendimento durante o período de alocação. 

 

Quadro 16 – Extrato de desempenho do docente no fórum 
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3.2.4.2- ACOMPANHAMENTO DE CORREÇÃO DE PROVA PRESENCIAL. 

 

A Universidade Estácio de Sá disponibiliza para os tutores online um relatório, no ambi-

ente de correção da prova presencial, para acompanhamento de realização das avaliações pre-

senciais pelos alunos e da sua correção e lançamento da nota no sistema. 

Por meio desse relatório, o docente a distância pode verificar a quantidade de provas 

realizadas e providenciar, no menor espaço de tempo, a correção e o lançamento da nota agili-

zando o processo de divulgação das notas das avaliações (presenciais e a distância) realizadas 

pelos alunos.    

 

Quadro 17 – Ferramenta “Acompanhamento de correção de prova presencial” 

 

3.2.5- APOIO PSICOPEDAGÓGICO 

 

 Realizado por profissional especialista na área, tem, como missão a promoção do bem-

estar e o desenvolvimento integral do discente, condição essencial aos processos de aprendi-

zagem e ao sucesso acadêmico, pessoal e profissional. O atendimento é realizado mediante 

procura espontânea do acadêmico ou incentivado pelo docente, em função dos mais diversos 

fatores, como: dificuldade de aprendizagem; aprender a lidar com a ansiedade antes do mo-

mento de avaliação da aprendizagem; dificuldade de relacionamento com os pares, professo-

res, coordenadores e familiares e problemas de isolamento social.  

O Serviço de Apoio Psicopedagógico ao discente possui os seguintes objetivos:  

(a) prestar apoio psicopedagógico de ordem acadêmica, social e pessoal ao corpo discente;  

(b) auxiliar o acadêmico na descoberta de si e do outro na direção da melhoria de suas relações 

interpessoais; e  

(c) proporcionar atendimento psicológico ao discente objetivando a busca do seu bem-estar. 
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A Universidade Estácio de Sá proporciona, sob supervisão do curso de Psicologia, através do 

Núcleo de Apoio e Atendimento Psicopedagógico (NAAP) e do Serviço de Psicologia Aplicada 

(SPA), atendimento psicopedagógico, assistência psicoterápica e psicodiagnóstico. Tal atendi-

mento se dá por intermédio de compartilhamento com a estrutura já presente na IES que sedia 

o polo, sob supervisão do coordenador de polo. 

 

Quadro 18 – Interface para o Atendimento Psicopedagógico - NAAP 

 

 

 

 

3.2.6- ATENDIMENTO AOS ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS 

 

 Para melhor atender aos alunos com necessidades especiais - físicas, pedagógicas, ati-

tudinais ou com mobilidade reduzida - a universidade elaborou o documento “Política Institu-

cional de Acessibilidade para Inclusão de Alunos com Necessidades Educacionais Especiais nos 

Cursos Superiores”. 

 A UNESA tem um compromisso primordial e insubstituível: introduzir o seu alunado no 

mundo científico, cultural e social, independentemente de suas diferenças. Portanto, para o 

integral atendimento às recomendações internacionais e aos dispositivos legais nacionais, é 

fundamental a busca de novas formas de responder aos proclamos de uma Educação Inclusiva, 

garantindo não só o acesso, mas sobretudo a permanência dos alunos NEEs na Universidade, 

através de um projeto pedagógico que esteja centrado na aprendizagem de todos os alunos, 

sem exceção. 
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 Além das ações de acessibilidade presentes no AVA, em especial no conteúdo online e 

nas aulas transmitidas via web29, o polo de educação a distância deve adaptar-se às normas e 

princípios que garantem os direitos do aluno com necessidades educacionais especiais, inte-

grando tal adaptação à política institucional da Universidade Estácio de Sá. Tal política busca 

manter a qualidade de ensino para todos os seus alunos de forma a assegurar aos alunos com 

necessidades educacionais especiais as condições necessárias para o seu pleno aprendizado. O 

documento elaborado pela UNESA, materializa essa política e dá base para a orientação de 

todo o corpo social que constitui o polo de educação a distância. Disponibiliza recursos e servi-

ços de acessibilidade e atendimento educacional especializado, complementar a formação dos 

estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades. Além 

disso, a referida política afirma a necessidade de compreender a acessibilidade em vários as-

pectos: atitudinal, comunicacional, digital, pedagógica, etc, e destaca que a preocupação com a 

inclusão das pessoas com deficiência deve se dar desde o processo de seleção, o vestibular,  

até a conclusão do curso. 

 Este curso segue as sugestões e procedimentos recomendados no documento em ques-

tão, buscando criar um ambiente educacional que reconheça as possibilidades e as limitações 

dos alunos com necessidades educacionais especiais, garantindo, assim, a sua plena inclusão 

no processo educativo. 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 
29As ações de acessibilidade relativas ao conteúdo online e às aulas transmitidas via web serão pormenorizadas no 
item “Material Didático”. 
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Quadro 19 – Interface da Webaula com recurso para o aluno com necessidades visuais 

 

 

 

 

 

4- SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO 
 

 O sistema de comunicação adotado neste curso tem por objetivo articular diversos ca-

nais de atendimento ao aluno para oferecer segurança, flexibilidade e agilidade nas diversas 

situações de comunicação inerentes à modalidade. 

 No item anterior (item 3), foram descritas as dinâmicas de atendimento no AVA e no 

polo de educação a distância, com ênfase aos aspectos didático-pedagógicos e aos aspectos 

acadêmico-administrativos. Ainda falou-se em situações específicas, como atendimento psico-

pedagógico e atendimento a alunos em condições especiais. 

 Neste item, portanto, serão abordados os aspectos técnicos sobre o atendimento no 

AVA, bem como os canais de comunicação exteriores ao AVA e ao atendimento no polo de 

educação a distância.4.1- Canais de comunicação no AVA 
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4.1- CANAIS DE COMUNICAÇÃO NO AVA 

Em termos técnicos, os canais de comunicação do AVA oferecem a possibilidade de in-

teração entre dois ou mais atores, multidirecionais e, tais possibilidades remetem à concepção 

de cada ferramenta em termos de instrumento para comunicação.  

 

4.1.1- COMUNICAÇÃO ASSÍNCRONA NO AVA 

 

 A comunicação assíncrona caracteriza-se pela não-simultaneidade, ou seja, a comunica-

ção é emitida por uma pessoa e recebida/respondida por outra pessoa sem a necessidade de 

sincronia. Trata-se do tipo de comunicação mais amplamente utilizado neste curso e, ao mes-

mo tempo, de maior potencial acadêmico, pois permite estruturalmente a possibilidade de 

reflexão sobre a comunicação do outro, bem como a possibilidade de pesquisa/estudo para 

oferecer resposta, para interagir. 

 

a) Fórum de discussão - a estrutura do fórum é organizada a partir da criação de tópi-

cos, que objetivam a discussão do conteúdo estudado, o esclarecimentos de dúvi-

das, a revisão para as provas e simulados e a integração dos alunos/tutores a 

distância. Ou seja, alguns tópicos estão relacionados à concepção/discussão de cada 

disciplina, outros ligados à organização administrativa do curso/disciplina (tópicos 

de integração, por exemplo). Por meio desses espaços dialógicos o tutor a distância 

se relaciona, se comunica e interage com a turma sob sua regência. A dinâmica do 

fórum inicia-se a partir da publicação do tópico e de seus dados de cadastro (como 

data de encerramento da discussão, por exemplo), dando-se início ao processo de 

postagens, as quais são encadeadas hierarquicamente por data de envio. A título de 

organização, a postagem do tutor a distância apresenta-se com destaque (fundo 

azul), e todos podem responder a todos, é multidirecional, cabendo a todos possibi-

lidade de edição da resposta somente ao autor da postagem, com exceção do tutor 

a distância, que pode editar qualquer postagem. 
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Quadro 20 – Interface de fórum de discussão 

 

 

O fórum de discussão, ainda, é uma ferramenta que permite a edição de textos em suas 

várias possibilidades (inserção de imagem, tabela, correção ortográfica etc.), bem como permi-

te acesso direto a outras ferramentas, como a central de mensagens.  

 

b) Central de Mensagens – em termos de atendimento ao aluno, trata-se da ferramenta 

mais utilizada, especialmente no que se refere a aspectos administrativo-acadêmicos e a co-

municações individuais, particulares. A central de mensagens permite ao aluno pesquisar usuá-

rios do AVA, facilitando assim a comunicação com outros alunos, com gestores acadêmicos, 

gestores do AVA, coordenadores e tutores a distância, inclusive com possibilidade de anexar 

arquivos nas mensagens. Para que tal possibilidade de múltiplos destinatários se efetive, a cen-

tral de mensagem possui ferramenta de busca de usuários. 
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Quadro 21 – Interface da central de mensagem 

 

 

A central de mensagem é um sistema construído aos moldes de um correio eletrônico 

tradicional, com possibilidade de organização de mensagens em pastas, recuperação de men-

sagens excluídas, organização de grupos de destinatários/emissores, classificação por ícone de 

mensagem recebida etc. 

 

 

4.1.2- COMUNICAÇÃO SÍNCRONA NO AVA 

 

 A comunicação síncrona é o oposto da assíncrona, já que se caracteriza pela simultanei-

dade, ou seja, a comunicação é emitida por uma pessoa e recebida/respondida por outra ime-

diatamente, mantendo-se assim a possibilidade de conversação “on time”. Trata-se do tipo de 

comunicação menos utilizado neste curso e, ao mesmo tempo, de menor potencial acadêmico, 

pois exige conexão simultânea entre os interlocutores.  

 Vale ressaltar que a sincronia guarda um caráter de pessoalidade à comunicação, esta-

belecendo uma interlocução imediata, o que permite a sensação de aproximação e de conforto 

da interação simultânea, aos moldes do que ocorre no ensino presencial, diminuindo assim o 

sentimento de “isolamento” que pode ser um fator de desmotivação para o aluno na modali-
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dade EAD. Eventualmente, tal ferramenta pode ser usada em atividades acadêmicas nas quais 

se exige interlocução imediata, como nas vésperas de avaliação, por exemplo. Além do recurso 

introduzido recentemente quando se incentiva a interação síncrona entre alunos, no projeto 

“Quem sabe ensina”, explicitado anteriormente. 

 

a)– No AVA, o chat funciona com a ferramenta Zero Dúvidas,  a partir de agendamento 

prévio ou por atendimento individual. No primeiro caso, a funcionalidade “agendamento” cus-

tomiza o acesso ao chat a partir de filtros, como disciplina e turma. No segundo caso, não há 

necessidade de agendamento prévio, cabendo ao tutor a distância abrir a ferramenta para 

atendimento particular, mediante demanda, para alunos que se encontram online no ambien-

te, em simultaneidade ao tutor a distância. Para o aluno há um destaque no ícone da funciona-

lidade presente na sala de aula virtual, indicando a presença do tutor a distância da turma. 

 

Quadro 22 – Interface da ferramenta chat no ambiente do professor online  

 

 

 

 

 

O mesmo ocorre para os alunos que pretendem interagir com colegas via chat, uma vez 

que há a possibilidade de verificar quem está online. 
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Quadro 23 – Interface da ferramenta chat (“colegas online”) no ambiente do aluno 

 

 

 

 

4.2- CANAIS DE COMUNICAÇÃO EXTERNOS AO AVA 

 

 O atendimento externo ao AVA para o aluno da modalidade a distância na Universidade 

Estácio de Sá conta com diversos canais de comunicação, como a central geral de atendimento 

telefônico, uma linha 0800 para atendimento a alunos de todo o Brasil e atendimento via men-

sagem eletrônica, através do portal da instituição. No polo de educação a distância, o atendi-

mento é feito pela secretaria do polo ou pelo Coordenador do Polo, dependendo da área da 

demanda. 

 

4.2.1- COMUNICAÇÃO VIA TELEFONIA 

 

 Através do portal Estácio na internet30, bem como em todas as comunicações externas 

realizadas pela instituição (outdoor, publicidade, cartazes etc.), o aluno tem acesso às linhas 

telefônicas disponíveis para atendimento31. Uma delas trata de chamadas locais oriundas da 

cidade sede da Universidade Estácio de Sá, e a outra trata de chamadas das demais localidades. 

                                                           

 
30 As informações existem também na Sala Virtual, via ícone “Fale Conosco”. 
31 Central de atendimento – 3231-0000 (Rio de Janeiro - capital), 0800 282 3231 (demais regiões). 
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O atendimento via telefonia está disponível de segunda a sexta-feira, de 08h às 20h; e aos sá-

bados, de 8h às 18h. 

 A central de atendimento telefônico é treinada especialmente para atender às particu-

laridades de alunos, especialmente no que se refere a processos administrativo-acadêmicos e 

dúvidas gerais sobre a modalidade e a progressão acadêmica. Além de treinamento32, Além do 

treinamento, foi criada uma relação das Perguntas  Mais Frequentes – FAQ (Frequently Asked 

Questions), que se refere sistema de ajuda  em forma de arquivos contemplando respostas aos 

questionamentos ou problemas mais frequentes .A  FAQ será o padrão de categorização para 

os operadores da central de atendimento. 

 

4.2.2- COMUNICAÇÃO VIA MENSAGEM ELETRÔNICA 

 

 Além do telefone, o aluno também possui a sua disposição o atendimento via mensa-

gem eletrônica, disponível na página da internet. Aos moldes do telefone, a emissão de mensa-

gem para atendimento segue FAQ para produção do comunicado, no qual há um protocolo de 

filtragem para maior clareza do chamado, a partir das seguintes premissas: a) identificação do 

remetente; b) assunto da mensagem; c) região/polo; d) curso; e) especificação do chamado.  

 

4.2.3- COMUNICAÇÃO AVANÇADA 

 

 Como a central de atendimento se presta a um protocolo de primeiro nível (que enseja 

a resolução para a maioria dos chamados), há também um serviço interno, denominado aten-

dimento avançado, no qual os operadores são especializados em EAD e atendem diretamente 

dentro da sede da Diretoria de Educação a Distância da universidade.  

 O objetivo do atendimento avançado é o de assistir o aluno quando os canais de aten-

dimento originários necessitam de uma intervenção técnica especializada. Quando isso ocorre, 

o operador da central de atendimento transfere o chamado para o operador técnico avançado, 

o qual assume o atendimento ao aluno. 

                                                           

 
32 Os treinamentos são permanentes, com periodicidade trimestral. 
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 O atendimento avançado permite a resolução de todos os chamados, desde dúvidas 

relacionadas à administração acadêmica, quanto dúvidas relacionadas à utilização do AVA e à 

dinâmica de funcionamento do curso.  

  

5- MATERIAL DIDÁTICO 
 

 Conforme explicitado nos itens referentes à metodologia (item 1.5 PROCEDIMENTOS 

METODOLÓGICOS PARA AS ETAPAS PRESENCIAIS e seguintes), o material didático adotado nes-

te curso concretiza a metodologia de convergência de meios para entrega do conteúdo, de 

forma a facilitar a construção do conhecimento e garantir o desenvolvimento de habilidades e 

competências específicas. Para tal, o material didático deste curso foi concebido de forma a 

integrar um conjunto de mídias compatível com a concepção de educação deste curso e da 

modalidade EAD. 

 O processo de elaboração do design instrucional deste curso resultou no desenvolvi-

mento de aulas transmitidas via web, estudo dirigido, dos tópicos de Orientações de Estudo, 

existentes dentro do conteúdo online das disciplinas, dos livros proprietários, textos online, 

hipertextos, vídeos, estudos de casos, jogos, animações, projetos e outras atividades relaciona-

das com a realidade do estudante. Todos os materiais educacionais e atividades propostas en-

contram-se baseados nas melhores práticas encontradas do mercado de trabalho de acordo 

com o perfil do egresso que se deseja formar. 

 O quadro abaixo explicita a concepção da convergência de meios adotada neste curso, 

através de uma visão esquemática. 
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Quadro 24 – Visão esquemática da metodologia de convergência de meios na entrega de conteúdo 

 

 

 

 

 

Quadro 24.1 – Entrega do conteúdo 

 

 

 

 

  

5.1- MATERIAL DIDÁTICO ONLINE 
 

 Quanto ao conteúdo online, o aluno encontra, na sala de aula virtual, o desdobramento 

do conteúdo de forma interativa, com o uso de diversas ferramentas pedagógicas adequadas 
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ao meio em que são veiculadas, especialmente pela utilização de objetos de aprendizagem, 

arquitetados juntamente com o hipertexto, de modo a permitir novas perspectivas de arquite-

tura da informação na integração entre os outros meios que disponibilizam o conteúdo das 

disciplinas constantes matriz curricular deste curso. 

 Todas as disciplinas deste curso possuem dez aulas –disponibilizadas no ambiente virtu-

al de aprendizagem, construídas em base HTML com objetos de aprendizagem em flash e ou-

tras linguagens, de modo a garantir dialogicidade e interatividade na exploração do conteúdo 

programático.  

 A construção do material didático online integra a atuação do docente responsável pela 

produção dos textos originais (professor conteudista) junto à atuação dos demais atores do 

processo de elaboração das aulas: designers instrucionais, web designers, programadores, ilus-

tradores, revisores; todos especializados na concepção técnica de produção de conteúdo onli-

ne em ambientes virtuais de aprendizagem. O quadro abaixo explicita o fluxo de produção do 

conteúdo online. 

 

 

 

Quadro 25 – Fluxo de produção do conteúdo online 
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Quadro 26 – Interface do Livro Proprietário 

 

 

 

 No fluxo de produção do material online, há diversos pontos de checagem, denomina-

dos controle de qualidade, de modo a garantir vários eventos de pré-testagem da qualidade do 

material, tanto no que se refere ao conteúdo propriamente dito, quanto aos aspectos de usabi-

lidade e navegabilidade. 

 É importante ressaltar que o conteúdo online foi concebido como principal vetor de 

convergência dos meios de entrega de material didático, concentrando na ferramenta “estudo 

dirigido” a integração das aulas transmitidas via web e a indicação de leitura do material im-

presso. 

 

5.3- AULAS TRANSMITIDAS VIA WEB 

 

 A produção das aulas transmitidas via web é feita de modo a integrar o conteúdo online 

e o material didático através da explanação do professor no momento da gravação nos estú-

dios desta universidade. Assim, garante-se a possibilidade de entrega de conteúdo similar ao 

que ocorre na modalidade presencial, constituindo-se em um fio condutor na abordagem do 

conteúdo. Ao mesmo tempo, garante-se um processo de “batimento” para balizar a noção de 

tempo e progressão da disciplina, já que o aluno da modalidade EAD, devido à flexibilização de 

tempo e espaço inerente à modalidade, pode ter dificuldades em estabelecer um plano de con-

trole e acompanhamento da progressão da disciplina, em termos cronológicos. 
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Quadro 23 – Fluxo de produção da aula transmitida via web 

 

 O professor da aula transmitida via web é um docente de sólida formação acadêmica 

que promove uma corporalidade no processo de ensino mediante a transmissão (ao vivo ou 

gravada), a partir de estúdios de tele transmissão da Universidade Estácio de Sá.  

 Para poder desempenhar tal papel, o docente é capacitado para o uso dos recursos 

existentes nos estúdios, tai como  iluminação, vestimenta adequada, movimentação das câme-

ras, lousa digital, sonorização, etc. Após esta primeira experiência, o docente grava novamente, 

dotado das observações oriundas do coordenador do curso, objetivando as melhorias do pro-

cesso. para poder adequar sua exposição aos recursos comuns a qualquer estúdio, como ilumi-

nação, vestimenta, jogo de câmeras, movimentação, quadro digital, sonorização etc. Além 

disso, adota-se a técnica de auto confrontação para que o docente possa avaliar seu desempe-

nho e, concomitantemente, a equipe técnica do estúdio possa adequar os recursos ao profes-

sor. Após isso, há uma nova gravação, com pré-testagem por parte do coordenador de curso, 

para ajuste fino do processo. 

 Toda aula transmitida via web conta com recursos didáticos (quadro digital, realidade 

expandida, quadro multitoque etc.) e sua publicação ocorre em tópico específico de conteúdo 

na sala de aula virtual, podendo o aluno assistir quantas vezes desejar. 

  

5.4- BIBLIOTECA VIRTUAL 
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 A Biblioteca Virtual Universitária 2.0 é o primeiro e único acervo eletrônico de livros-

texto, com obras totalmente em Português e leitura total disponível pela Internet. Essa plata-

forma disponibiliza o acesso atualmente a mais de 3.200 títulos das editoras Artmed, Ática, 

Casa do Psicólogo, Contexto, IBPEX, Lumen Juris, Manole, Papirus, Pearson e Scipione, através 

de ferramentas que enriquecem e agilizam a pesquisa e/ou estudo, como: pesquisa inteligente; 

marcadores de páginas; anotações personalizadas; impressões de páginas avulsas e/ou capítu-

los avulsos e pesquisa por palavra-chave, título, autor ou ISBN. A Biblioteca Virtual Universitária 

3.0 poderá ser acessada pelos alunos de qualquer computador conectado à internet, indepen-

dente do aluno estar nas dependências da universidade. A perspectiva é de que o acervo da 

Biblioteca Virtual continue a se expandir anualmente, através de novas parcerias estabelecidas 

com as editoras. O material estará disponível para o professor através do “Portal do Professor” 

e para alunos através do “Aluno on-line”, no SIA – Sistema de Informações acadêmicas. 

  

 

 

6- AVALIAÇÃO 
 

A avaliação é um processo de acompanhamento, verificação, aferição, diagnose, corre-

ção ou orientação do processo e das relações de ensino e de aprendizagem entre alunos e pro-

fessores. Por meio dela, são construídos indicadores, que são medidos, avaliados e 

acompanhados no decorrer do processo de interação e de mediação pedagógica entre profes-

sores e alunos, ao longo das disciplinas e de todo o curso de graduação a distância. Tais indica-

dores podem ser analisados, comparados e discutidos, conforme os objetivos propostos, a fim 

de verificar progressos, dificuldades e orientar, caso necessário, todo processo educativo. 

Nessa perspectiva, a avaliação insere-se não só nas funções didáticas, mas também na 

própria dinâmica e estrutura do processo de gestão educacional, visto que os seus resultados 

afetam e dimensionam o processo de ensino, fornecendo informações quantitativas e qualita-

tivas que podem subsidiar a discussão e a reformulação dos conteúdos, das estratégias, dos 

objetivos e dos materiais didáticos, inclusive da proposta pedagógica e metodológica dos ofe-

recidos na modalidade a distância EAD da Universidade Estácio de Sá. 

        Além disso, no contexto do ensino superior, a avaliação deve nortear e valorizar o desen-

volvimento de competências, da capacidade de construir conhecimentos conceituais, técnicos, 
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tecnológicos e gerenciais, a partir das necessidades observadas na prática social e profissional 

de acordo com o perfil do egresso que se deseja formar.  Ela não ocupa um espaço único e es-

pecífico, com o propósito de avaliar o que o aluno produziu, mas faz parte de um processo con-

tínuo e permanente, permitindo avanços acadêmicos e pedagógicos, de acordo com as normas 

e diretrizes estabelecidas institucionalmente, no regimento da Instituição, quanto ao momen-

to, ao processo e às formas de registrar os resultados obtidos pelos alunos, de acordo com o 

sistema de avaliação vigente para modalidade a distância. 

 

            A Universidade Estácio de Sá dispõe de ferramentas tecnológicas e de relatórios para 

auxiliar e possibilitar o acompanhamento e a realização da avaliação formativa e somativa dos 

alunos durante o seu percurso de aprendizagem. 

 

6.1- AVALIAÇÃO FORMATIVA 

 

Nos cursos de graduação a distância da Universidade Estácio de Sá a avaliação formativa 

está presente e planejada por meio das seguintes ações: 

- Teste de Conhecimento: ao final de cada aula, os discentes resolverão questões para 

avaliar o seu aprendizado. Um recurso didático que permite e desenvolve a autonomia do alu-

no, possibilitando a compreensão de quais conteúdos ou conceitos foram ou não apreendidos. 

 

Quadro 28 – Interface da ferramenta Teste de Conhecimento 

 

 

As questões apresentadas no Avaliando o Aprendizado são provenientes diretamente 

do BdQ (Banco de Questões), randomizados no momento de seu acesso, ao final de cada aula, 
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de cada disciplina, inclusive, com nível de complexidade semelhante às questões que serão 

aplicadas nas suas avaliações presenciais. Após a resolução pelo aluno o gabarito é publicado 

para que possa avaliar o seu nível de compreensão e aprendizado acerca do(s) conteúdo(s) 

estudado(s), bem como identificar dificuldades para que possa discuti-las na sala de aula virtual 

com os tutores e colegas de turma. O gabarito é divulgado como forma de estudo. Ao compa-

rar as respostas do gabarito com as que o estudante elaborou há um processo metacognitivo, 

de reelaboração do aprendizado. 

Para os docentes/tutores, haverá um recurso para que ele possa acessar e acompanhar 

o desempenho dos alunos, por matrícula, por aula ou por disciplina, inclusive, contatá-los para 

encaminhamentos e orientações acerca do seu rendimento: 

 

 

 

 

 

 

 Quadro 29 – Interface da ferramenta Avaliando Aprendizado – acompanhamento do desempenho do discente  

 

 

 

A) Clicar  em “acessar resultados”, na coluna Avaliando o Aprendizado: 
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Quadro 29.1 – Interface da ferramenta Avaliando Aprendizado – acompanhamento do desempenho do discente 

 

 

 

B) Aqueles alunos que já fizeram o exercício têm o registro indicado pela porcentagem de 

acerto, para cada aula. Você poderá clicar sobre ela: 

Quadro 29.2 – Interface da ferramenta Avaliando Aprendizado – acompanhamento do desempenho do discente 

 

 

 

 

C) Assim, o aluno terá a oportunidade de, principalmente através do Fórum de Discussão 

ou Central de Mensagens, refletir sobre suas respostas, por exemplo: 
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Quadro 29.3 – Interface da ferramenta Avaliando Aprendizado – acompanhamento do desempenho do discente 

 

 

 

 

D) Será possível, também, clicar sobre a turma, clicando na Aula Desejada (e não sobre um 

aluno específico): 

 

Quadro 29.4 – Interface da ferramenta Avaliando Aprendizado – acompanhamento do desempenho do discente 

 

 



104 

 

 

E)Por fim, ao acessar o código da questão, é apresentado um panorama com dados estatís-

ticos acerca das questões respondidas, com respectivos percentuais de acerto. 

Dessa forma, o docente identificará os conceitos e temas que os alunos ou um grupo de 

alunos matriculados na(s) disciplina(s) apresentam maior dificuldade e os discutirá nos fó-

runs de discussão de aulas ou nos fóruns de revisão para as avaliações, além de possibilitar 

o diagnóstico das lacunas acadêmicas existentes propondo ações de recuperação paralela 

como: envio de atividades extras, abordagem nas aulas de revisão etc. 

 

        - Avaliação Parcial: nos cursos de graduação a distância, em todas as disciplinas, há 

aplicação de uma avaliação parcial, após a quinta aula, no ambiente virtual da aprendizagem, 

para que os alunos possam se auto avaliar e verificar, ao longo do processo de ensino, o seu 

processo de aprendizagem e de construção do conhecimento, favorecendo o exercício da aná-

lise crítica, da percepção do seu crescimento, permitindo a aquisição de uma autonomia inte-

lectual e uma visão real de sua própria formação. As questões da avaliação parcial são 

provenientes do Banco de Questões (BdQ), referentes às aulas 1 a 5.  

 

- Fórum de Discussão: o desenho didático das disciplinas e a proposta pedagógica dos 

cursos de graduação a distância da Universidade Estácio de Sá. 

 Os critérios de aceitação da produção textual do aluno no fórum de discussão baseiam-

se em três vertentes: a) produção original; b) comentários originais à produção de um colega; 

c) expansão da temática solicitada através da produção de textos originais que desdobram, 

complementam ou trazem novas informações à discussão.  

Destaca-se que as atividades a serem desenvolvidas na sala de aula virtual, envolvendo 

fóruns de discussão, atividades, leituras e exercícios ocorrem sob a orientação acompanha-

mento dos tutores a distância  que registram, acompanham e avaliam as atividades realizadas 

pelos alunos, individualmente ou em grupo. 

O acompanhamento dos fóruns de discussão, que transcorrem ao longo de toda a disci-

plina, envolvendo todos os conteúdos dos planos de ensino das disciplinas, podem ser acom-

panhados em tempo real, de forma sistematizada e atualizada por meio do Relatório Estatístico 

Aluno / Docente, com informações detalhadas acerca do que foi escrito pelos alunos, pelo tu-

tor a distância, bem como o dia e quantidade de interações. 
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Quadro 30 – Interface da ferramenta Fórum de Discussão – acompanhamento e avaliação 

 

 

 

Quadro 30.1 – Interface da ferramenta Fórum de Discussão – acompanhamento e avaliação 

 

 

Como o ato de avaliar não se limita a testar, medir e quantificar, a avaliação formativa 

será realizada ao longo do processo, observando o desempenho revelado pelos alunos nas di-

ferentes ações acima descritas. 

- Ferramenta Col@bore,  recurso interativo, onde todos os agentes do modelo pedagó-

gico podem atuar de forma dinâmica e contínua no envio de elogios, dúvidas, dificuldades e 

opiniões acerca do conteúdo online, dos exercícios propostos e das questões que compõem as 

avaliações presenciais. Uma interface que contribui para que as coordenações de curso, os seus 

respectivos NDE, docentes/tutores podem acompanhar o impacto, a percepção e o aproveita-

mento dos alunos. Além disso, a referida ferramenta é um dos instrumentos de avaliação do 

Projeto Pedagógico do curso, contribuindo para que o aluno, tenha maturidade e, se perceba 
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partícipe do processo de construção para que o aluno, adulto, seja parte do processo de cons-

trução dos recursos didáticos e de ensino e aprendizagem. 

 

Quadro 31 – Interface da ferramenta Col@bore 

 

 

Quadro 31.1 – Interface da ferramenta Col@bore 

 

 

6.2- AVALIAÇÃO SOMATIVA 

 

Nos cursos de graduação na modalidade a distância, no que tange a avaliação somativa, 

a avaliação da aprendizagem dos alunos nas disciplinas ocorrerá através das provas presenciais 

AV e AVS, sendo a cada uma delas atribuído o grau de 0,0 (zero) a 8,0 (oito). A esta nota será 

acrescida a nota proveniente da avaliação formativa (nota de participação contínua e colabora-

tiva nos fóruns de discussão e demais atividades, conforme desempenho do aluno, reiterando 

e valorizando a dimensão processual e  formativa da avaliação) realizada pelo tutor ao longo do 
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processo de estudo e realização da disciplina pelo aluno, a qual será atribuído o grau de 0,0 

(zero) até 2,0 (dois) pontos. 

As avaliações somativas são realizadas de forma presencial (provas), nos polos de edu-

cação a distância, elaboradas para cada disciplina do curso em que o discente está matriculado. 

Para cada disciplina o discente realiza as provas AV e/ou AVS. 

 As avaliações presenciais são compostas por questões dissertativas e objetivas de múl-

tipla escolha. As questões dissertativas privilegiam o desenvolvimento de competências e habi-

lidades, bem como a capacidade de construir conhecimentos teóricos, técnicos e aplicados. 

Essas avaliações são corrigidas pelos tutores a distância alocados nas disciplinas/turmas do 

curso. 

          A partir do momento em que o aluno conclui sua avaliação (prova), o sistema gera auto-

maticamente uma transferência de dados para o SIA, no qual cada tutor a distância, responsá-

vel pela disciplina/turma, possui um perfil de usuário-gestor. Sendo assim, cada tutor a 

distância tem acesso à avaliação dos alunos de suas turmas, podendo gerar estatísticas de 

aproveitamento por questão e por turma, fornecendo assim forte subsídio para ade-

quar/aperfeiçoar o banco de questões de sua disciplina. 

Caso o aluno não obtenha sucesso na realização da AV para aprovação, poderá realizar 

a AVS. Uma avaliação suplementar que tem por objetivo oportunizar a recuperação do aluno, 

após a divulgação e o feedback de sua nota na AV. Inclusive, antes de realizar a AVS o aluno 

poderá rever as aulas de revisão, interagir no fórum de revisão para essa etapa avaliativa, dis-

cutir com os seus colegas e sanar suas dúvidas, tanto pelo fórum de discussão quanto pela Cen-

tral de Mensagens.  

A nota de participação nos fóruns temáticos de discussão, por sua característica de ava-

liação processual e contínua, e por representar a nota obtida pelo aluno na avaliação formati-

va, ao longo de toda a disciplina, não será substituída, devendo esta mesma nota ser 

considerada 20% da nota de cada etapa avaliativa, seja a AV ou a AVS, ou ambas, para se obter 

o resultado final da disciplina: 

1 = Registro da correção das questões objetivas/discursivas. 

2 = Espaço para inserção da Nota de Participação. 
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Quadro 32 – Interface do ambiente de correção de Prova presencial e lançamento da nota dos Fóruns 

 

 
 
 
 

As provas de AV e AVS são realizadas presencialmente, nos polos de educação a distân-

cia, nos laboratórios de informática. Dessa maneira, cada aluno pode agendar previamente a 

data, hora e local que deseja realizar sua avaliação, garantindo-se assim a possibilidade de 

abranger todo o corpo discente de maneira individualizada. 

Será considerado aprovado na disciplina o aluno que obtiver nota igual ou superior a 6,0 

(seis). Este resultado será a soma de uma das provas presenciais (AV ou AVS) com a nota de 

participação. Caso o aluno realize as duas provas presencias (AV e AVS) será considerada, para 

a avaliação da aprendizagem na disciplina, a maior nota obtida. 

 

6.3- SISTEMA DE ELABORAÇÃO DE AVALIAÇÃO 

 

 A Universidade Estácio de Sá desenvolveu um sistema de avaliação, integrado ao Siste-

ma de Informações Acadêmicas (SIA), que possibilita a geração de provas categorizadas em 

níveis de complexidade distintos, de acordo com as competências previstas no Plano de Ensino 

de cada disciplina, sob a gestão do corpo docente correlato.  

 Cada disciplina, de cada curso, possui um banco de itens de teste, elaborado pelo corpo 

docente da área, de modo a permitir um nivelamento da complexidade das aferições, bem co-

mo retroalimentar o banco.  

 Para orientar o docente na elaboração de avaliações, a Universidade Estácio de Sá reali-

za diversas capacitações voltadas para a confecção de itens de teste e também para orientar o 

corpo docente e coordenação de curso no que se refere às práticas de avaliação somativa sob a 

modalidade a distância.  
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 As avaliações presenciais, portanto, possuem questões dissertativas e objetivas de múl-

tipla escolha geradas randomicamente pelo sistema, garantindo-se, assim, que o total sigilo 

seja mantido, visto que para cada aluno será gerada uma prova com um conjunto de questões 

diferenciadas das demais provas aplicadas aos outros alunos, ainda que da mesma disciplina e 

realizando a avaliação no mesmo horário/local, em virtude do sistema de banco de questões. 

 Tal sistema permite, inclusive, o uso de imagens, filmes, gráficos, áudio etc. no enuncia-

do de cada questão, assegurando ao corpo docente a possibilidade de trazer à confecção da 

prova diversos elementos audiovisuais que normalmente não poderiam ser usados na elabora-

ção de provas tradicionais.  

  

 

6.4- AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 
 

6.4.1- PROJETO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

  

 O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, instituído pela Lei nº 

10.861 de 14/04/2004, destacou a Avaliação Institucional como um processo permanente, pla-

nejado, conduzido e realizado de modo a transformar resultados em subsídios capazes de pro-

mover mudanças na gestão da Instituição, visando ao seu aprimoramento e à sua evolução.  

O Programa de Avaliação Institucional da UNESA, denominado inicialmente como 

PAIUNES e atualmente liderado pela CPA, desde 1995 conta com a participação da comunidade 

universitária, visando priorizar ações que contribuam para a melhoria e aperfeiçoamento dos 

projetos pedagógicos dos cursos oferecidos pela Universidade.  

A auto avaliação dos Cursos é coordenada pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) e 

constitui em importante ferramenta para que o NDE, o Colegiado e a Coordenação do curso 

busquem estratégias que eliminem ou minimizem as fragilidades identificadas nas análises rea-

lizadas.  

A história de Auto avaliação da Universidade Estácio de Sá – UNESA começou nos primórdios 

do PAIUB/MEC, por meio de um Programa denominado PAIUNES – Programa de Auto avaliação 

Institucional da Universidade Estácio de Sá, criado em 1997.  

Com o advento da Lei nº 10.861/2004, diante das novas normas de avaliação determi-

nadas pelo SINAES, a Universidade Estácio de Sá criou a Comissão Própria de Avaliação – CPA, 
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para organizar seu Projeto de Auto avaliação Institucional, atendendo às Diretrizes disponibili-

zadas em 26 de agosto de 2004 pela CONAES. 

O Projeto de Auto avaliação Institucional da Universidade Estácio de Sá não só foi resul-

tante de um processo participativo desenvolvido de forma matricial, como permanece como tal 

em sua implementação; norteado pelos princípios do empowerment, propiciando tecer - atra-

vés de uma exposição transversal de dados e ações - a pluralidade, a diversidade e a riqueza 

contidas no Projeto de uma Universidade que – multicampi e de grande porte – mantém, com 

qualidade, seu princípio de unicidade e organicidade.  

A dinâmica utilizada tem, assim, privilegiado sempre a intercomunicação quer através 

de reuniões com pequenos grupos, de encontros individuais, de seminários com todos os ges-

tores, quer utilizando-se de novas tecnologias, através de canais abertos de comunicação e de 

Fóruns on-line. Tais reuniões tiveram, entre outros objetivos, os de traçar estratégias, expor as 

fundamentações teóricas sobre avaliação a diferentes grupos, discutir novos cenários, acom-

panhar a evolução dos subprojetos, subsidiar a elaboração dos relatórios parciais de setores e 

áreas, acompanhar as exposições dos grupos, emitir Parecer sobre os Relatórios, visando ao 

acompanhamento das ações e à superação das dificuldades, mantendo-se sempre comprome-

tida com a meta-avaliação.  

Nesta perspectiva, a avaliação ocupa espaço relevante no conjunto das práticas peda-

gógicas aplicadas ao processo de ensino e aprendizagem da Universidade. A avaliação, neste 

contexto, não se resume à mecânica do conceito formal e estatístico. É compreendida como 

uma prática que possibilita a tomada de decisão e a melhoria da qualidade de ensino e das ins-

talações, informando as ações em desenvolvimento e a necessidade de regulações constantes. 

Com a finalidade de atender ao dispositivo legal, a Universidade Estácio de Sá  implan-

tou a Comissão Própria de Avaliação - CPA, integrada por representantes das comunidades in-

terna e externa, visando ao cumprimento dos propósitos estabelecidos pela Instituição e pelo 

MEC.  

Assim, a partir de 2004, a CPA da UNESA passou a ser responsável por assegurar a evo-

lução contínua e sistemática do processo avaliativo institucional, criando, mantendo e fomen-

tando a sua cultura através da condução dos processos internos de avaliação, da análise dos 

resultados e dos relatórios de avaliações externas, orientando e recomendando ações para 

reversão de fragilidades identificadas e prestando informações ao MEC. 
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Na Universidade Estácio de Sá - UNESA, a avaliação ocupa espaço relevante no conjunto 

das práticas pedagógicas aplicadas ao processo de ensino e aprendizagem. A avaliação, neste 

contexto, não se resume à mecânica do conceito formal e estatístico. É compreendida como 

uma prática que possibilita a tomada de decisão e a melhoria da qualidade de ensino e das ins-

talações, informando as ações em desenvolvimento e a necessidade de regulações constantes. 

Com essas considerações, coloca-se que a CPA é responsável pelo Projeto de Auto ava-

liação, a encaminhado à CONAES, em cumprimento à legislação vigente, e tem como principal 

objetivo sistematizar as ações avaliativas e fortalecer e ampliar a comunicação interna e exter-

na da Universidade. Internamente, a comunicação buscará a coerência entre o previsto no Pla-

no de Desenvolvimento Institucional - PDI, no Plano Pedagógico Institucional - PPI e as ações 

efetivadas, bem como a promoção da comunicação entre as funções de Ensino, Pesquisa e Ex-

tensão com os docentes, discentes e pessoal técnico-administrativo. Externamente, pretende 

comunicar-se constantemente com a comunidade na qual está inserida para verificar em que 

medida corresponde às demandas da sociedade, tanto na produção de conhecimento quanto 

na formação de profissionais.  

 

 

6.4.2- CPA – COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

 

A Comissão Própria de Avaliação – CPA está definida no Regimento da IES, integrando a 

Estrutura Organizacional da UNESA. A CPA, de acordo com a Legislação vigente, possui Regu-

lamento próprio e autonomia em relação aos Órgãos Colegiados e demais órgãos existentes na 

IES para executar suas atividades. Tem seu Coordenador eleito entre os pares e designado pela 

Direção da IES, mediante Portaria. 

 

“É Responsável por assegurar a evolução contínua e sistemática do processo ava-

liativo institucional, criando, mantendo e fomentando a sua cultura através da condução 

dos processos internos de avaliação, da análise dos resultados e dos relatórios de avalia-

ções externas, orientando e recomendando ações para reversão de fragilidades identifi-

cadas e prestando informações ao MEC” 

 

A CPA da Universidade Estácio de Sá é composta por: 
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a) 06 docentes (com 01 suplente), sendo 01 Coordenador da Comissão.  

b) 06 técnico-administrativos (com 01 suplente) 

c) 04 discentes 

d) 04 representantes da sociedade civil organizada 

 

Considerando que, em uma Universidade com característica multicampi, se faz necessária 

respeitar a diversidade encontrada na pluralidade de seus segmentos sem, entretanto, desres-

peitar as especificidades locais, tampouco excluir a unicidade que garanta a realização da sua 

missão, a implementação da metodologia escolhida, de forma matricial, conta com multiplica-

dores nos diferentes campi, vale dizer, a atuação da CPA na Universidade Estácio de Sá é exer-

cida por meio das denominadas CPA Setoriais33, cujas equipes estão integradas à Comissão 

Própria de Avaliação da Universidade Estácio de Sá, conforme Regulamento próprio  e contem-

pla a seguinte composição: 2 representantes do corpo docente, 2 representantes do corpo téc-

nico-administrativo, 2 representantes do corpo discente e 1 representante da sociedade civil 

organizada. 

A CPA é uma comissão de representação acadêmica que tem como objetivo coordenar e ar-

ticular o processo de auto avaliação da UNESA. O trabalho da CPA é orientado pela análise das 

dez dimensões, destacando-se as metas relacionadas às três áreas: avaliação interna, externa e 

ENADE. Compete à Comissão Própria de Avaliação: 

 

- Estimular o envolvimento da comunidade acadêmica na elaboração e no desenvolvimento 

da proposta avaliativa através de encontros de formação e capacitação dos agentes envol-

vidos, reuniões, palestras, seminários, entre outros;  

- Conduzir o processo de planejamento da auto avaliação, definir prazos, a divulgação dos 

seus resultados e condução das ações de melhoria sugeridas no próprio processo de auto 

avaliação; 

- Acompanhar os processos de avaliação externa e seus resultados. 

- Coordenar e articular o processo de auto avaliação interna da IES; 

                                                           

 
33 Não se trata de múltiplas CPA, mas sim uma forma de operacionalizar os trabalhos da CPA UNESA, a fim de zelar 
pelas especificidades locais. Sua finalidade principal é multiplicar as ações da CPA UNESA, liderando os processos 
avaliativos e promovendo a Auto avaliação junto ao campus. Sua competência é a condução dos processos de 
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- Acompanhar o processo de sistematização, disponibilização e prestação das informações da 

IES, solicitadas pela CONAES/INEP/MEC; 

- Promover a integração e coerência dos instrumentos de informação das práticas avaliati-

vas; 

- Deliberar sobre assuntos relativos ao processo de auto avaliação da IES e propor melhorias 

ao mesmo; 

- Zelar pela lisura, transparência e participação democrática do processo de auto avaliação; 

- Acompanhar os objetivos elaborados a partir da Avaliação Institucional; 

- Executar outras ações inerentes ao processo de auto avaliação. 

- Elaborar, anualmente, o Relatório Final de Auto avaliação da IES a ser postado no sistema e-

MEC. 

Na estruturação da CPA, é fundamental considerar a estrutura organizacional descentrali-

zada da Instituição, estabelecendo autonomia administrativa para os gestores dos campi/polo 

de educação a distância de cursos e dos diferentes segmentos, por meio de um Projeto alicer-

çado em responsabilidade, participação, comprometimento, compartilhamento democrático 

de ideias e projetos, integração, autonomia e permanente busca de aperfeiçoamento através 

da análise crítica de seus projetos e serviços. A metodologia de trabalho visa respeitar, assim, a 

cultura organizacional, proporcionando a inserção de toda a comunidade acadêmica e a inter-

relação das dez dimensões definidas na legislação pertinente. 

Entre os instrumentos de avaliação, a CPA realizará semestralmente uma avaliação interna 

com todos os alunos, professores e coordenadores, através do Questionário Eletrônico, veicu-

lado no SIA – Sistema de Informações Acadêmicas. A partir dos resultados obtidos, disponíveis 

igualmente no SIA, todos os gestores poderão preparar quadros, gráficos e tabelas que permi-

tem um estudo comparativo de linha histórica referente ao desempenho dos professores, à 

avaliação das disciplinas, dos cursos e dos recursos de infraestrutura – inclusive acervo biblio-

gráfico.  

Assim, tanto a discussão dos resultados alcançados por Curso a partir das metas e objetivos 

por eles definidos, quanto dos resultados obtidos nas avaliações interna e externa, servem de 

subsídio para a implementação de ações de melhoria voltadas ao Ensino, ao aprimoramento 

                                                                                                                                                                                           

 

Avaliação interna, o acompanhamento dos procedimentos de Avaliação externa – Exame de Avaliação do Desem-
penho e Avaliação dos Cursos de Graduação – e a elaboração dos Relatórios de Auto avaliação do curso/campus; 
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dos Projetos Pedagógicos, à Pesquisa, à Extensão, ao redirecionamento das ações de capacita-

ção docente, à atualização e manutenção da infraestrutura e dos recursos materiais. 

Além da avaliação semestral através do sistema, a CPA contribui para o processo de avalia-

ção externa junto às Coordenações de Curso, fornecendo subsídios para o melhor conhecimen-

to das condições de oferta dos cursos e respectivas sugestões para a melhoria permanente 

desses.  

Os relatórios emitidos, através dos resultados da Avaliação Institucional,  são enviados aos 

gestores, para análise e elaboração de Planos de Ação em prol da reversão de quadros, quanto 

às fragilidades detectadas, e manutenção e/ou aprimoramento dos itens identificados como 

potencialidades. O mesmo é efetuado em relação aos Coordenadores dos Cursos e NDE. Por 

conseguinte, os resultados obtidos, pelos alunos/professor em cada disciplina e colaboradores 

administrativos, nas avaliações institucionais são apresentados e debatidos nas reuniões de 

Colegiado de Curso e pelo Núcleo Docente Estruturante. 

A CPA analisa os dados quantitativos e efetua análise qualitativa das manifestações dos 

alunos, dos professores e dos colaboradores administrativos. 

Dessa maneira, no desenvolvimento do processo de auto avaliação, os Coordenadores de 

Curso também exercem importante função, analisando o resultado da avaliação de cada do-

cente e discutindo com eles as ações de melhoria, quando couber, e analisando com o Colegia-

do e o NDE os resultados da avaliação externa - ENADE e Avaliação de Curso, além dos 

resultados semestrais da auto avaliação. Além deste sistema Institucional, os Coordenadores, 

através das reuniões periódicas com os Colegiados de Curso e reuniões pedagógicas, conse-

guem detectar situações para promover a auto avaliação do curso de forma contínua e somati-

va. 

Cabe à CPA da UNESA, portanto, manter a sensibilização e o comprometimento de todos os 

envolvidos como um processo constante, assim como revisitar com os grupos os diferentes 

projetos por eles elaborados, orientando, acompanhando e recomendando quanto às ações 

que se fazem necessárias para tomadas de decisões, especialmente, no que tange aos quadros 

de fragilidade identificados ao longo do processo. 

Além da avaliação interna, prevista no referido art. 3º da Lei dos SINAES, a CPA utiliza-se de 

outro processo avaliativo desenvolvido na IES que, somados, fornecem elementos importantes 

aos gestores, com objetivo de subsidiá-los com diferentes indicadores que, consolidados, ser-
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vem para tomada de decisão, a saber: Clima Institucional, possibilitando um olhar mais abran-

gente. 

No que tange ao ENADE, para dinamizar de forma constante, cumulativa e contínua as in-

formações produzidas pelos relatórios do Exame, no ano 2012, foi implantado o Comitê Per-

manente ENADE, com a finalidade de implementar diretrizes de acompanhamento do processo 

preparatório do Ciclo SINAES, do qual fazem parte representantes fixos de diferentes setores 

como Regulatório, Qualidade, Secretaria e CPA, os quais, juntamente com os Coordenadores 

dos Cursos do grupo referência lideram, junto com os NDE dos Cursos nas suas localidades, 

todo o processo. 

Com isso, a CPA vem garantindo um padrão de qualidade na execução das ações desenvol-

vidas pelos diferentes cursos da IES, alcançando o sucesso na realização nas avaliações do 

ENADE. 

A CPA é ainda responsável pelo acompanhamento da realização das ações propostas nos 

Planos de Melhoria - IES e cursos -, integrando a Comissão de Acompanhamento. 

 

Quadro 33 – Interface do Ambiente Virtual com CPA – Resultados e Ações 

 

 

 

6.5- AUTOAVALIAÇÃO: GABARITO COMENTADO E AVALIANDO APRENDIZADO 
 

Os mais modernos modelos metodológicos de ensino entendem a avaliação como um 

momento de aprendizagem. Inserida no processo educacional não como fim, mas como parte 

integrante do processo, a avaliação precisa se constituir como uma oportunidade diagnóstica 

de análise do processo de aquisição do conhecimento. Assim, a EAD da UNESA procura sempre 

criar e aperfeiçoar ferramentas que possibilitem ao aluno não apenas identificar seus pontos 
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de fragilidade, como também garantir lhe o reforço destes pontos. A partir de gabaritos e co-

mentários que buscam estabelecer as trocas pedagógicas entre professor e aluno, estas inter-

faces propiciam os contatos na relação ensino aprendizagem e cumprem a função de 

demonstrar ao discente que seu desempenho está efetivamente sendo acompanhado. 

O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), adotado pela UNESA, dentre suas diversas 

interfaces de comunicação, possui duas diretamente voltadas para este fim. O GABARITO CO-

MENTADO e o AVALIANDO O APRENDIZADO são ferramentas que permitem um significativo 

avanço na cognição dos conteúdos. Estes elementos que possibilitam ampliar a atuação docen-

te de mediação do processo ensino-aprendizagem permitem ainda a permanente auto verifica-

ção da qualidade do Banco de Questões (BdQ) e do próprio conteúdo das aulas. 

 

Como observado na representação abaixo, todas as ferramentas de avaliação têm o 

conteúdo considerado no Plano de Ensino (acessados por meio das webaulas, conteúdo online, 

material didático e, referências)como centro, de modo a garantir coerência e compatibilidade 

entre o que é transmitido e o que efetivamente é cobrado nas avaliações. 

 
 

Quadro 34 – Esquema das ferramentas de avaliação de aprendizagem  

 

A metodologia do Gabarito Comentado consiste na resolução das questões do BdQ, que 

estruturam as provas, por meio de gravação da voz do professor e, quando se fizer necessário, 

da imagem gráfica da resolução da questão realizada por ele. 

O Avaliando o Aprendizado, composto por exercícios de revisão oferecidos ao final de 

cada aula, com questões retiradas do BdQ, ainda permite ao docente acompanhar o desempe-

nho dos alunos na realização dos exercícios, procurando atuar junto aos mesmos de forma ati-

va no processo ensino-aprendizagem através de comunicações de esclarecimento e incentivo. 
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Estas ferramentas permitem, prioritariamente, uma efetiva construção colaborativa do conhe-

cimento, onde o aluno assume o papel de coautor ativo do processo ensino-aprendizagem. 

De modo a reforçar a importância e a necessidade desta postura colaborativa, é impor-

tante citar um trecho dos Referenciais de Qualidade para a Educação Superior, de Agosto de 

2007, onde encontramos a seguinte diretriz: 

“O uso inovador da tecnologia aplicado à educação, e mais especifica-

mente, à educação a distância deve estar apoiado em uma filosofia de 

aprendizagem que proporcione aos estudantes a oportunidade de intera-

gir, de desenvolver projetos compartilhados, de reconhecer e respeitar 

diferentes culturas e de construir o conhecimento. O conhecimento é o 

que cada sujeito constrói - individual e coletivamente - como produto do 

processamento, da interpretação, da compreensão da informação. É, 

portanto, o significado que atribuímos à realidade e como o contextuali-

zamos”. REFERENCIAIS DE QUALIDADE PARA EDUCAÇÃO SUPERIOR A DISTÂNCIA. Disponível em: < 

http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/legislacao/refead1.pdf>. Acesso em 12 fev.2015 
 

 

 

7- EQUIPE MULTIDISCIPLINAR 
 

 Um curso oferecido na modalidade EAD exige a composição de uma equipe multidisci-

plinar para que seja possível estruturar sua concepção de educação, seus processos de ensino e 

de aprendizagem e seu funcionamento acadêmico-administrativo. Tal equipe é responsável 

pela criação, produção, controle, qualidade, operacionalização da oferta do curso e integridade 

aos referenciais estabelecidos neste projeto, garantindo a sustentabilidade com responsabili-

dade social do curso. Portanto, neste item do projeto estarão contemplados os diversos profis-

sionais que atuam neste curso.  

 

7.1- EQUIPE RESPONSÁVEL PELA CONCEPÇÃO/CRIAÇÃO DO CURSO34 

 

Este curso atribui grande relevância à experiência profissional de seu corpo docente, 

considerando que a vivência de cada um no mercado, no qual futuramente o alunado estará 

inserido, é de grande valia para a formação deste aluno. No entanto, o necessário preparo aca-

                                                           

 
34 No Anexo 1 estará a lista do corpo docente responsável pela concepção do curso. 

http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/legislacao/refead1.pdf
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dêmico também é exigido e oferecido pela própria Instituição ao seu corpo docente, de manei-

ra a sedimentar uma perfeita sintonia entre a prática profissional e a atuação acadêmica. 

O binômio entre aderência acadêmica e experiência profissional, portanto, norteia as 

ações do corpo docente responsável pela concepção do curso. Temos, assim, a composição do 

Núcleo Docente Estruturante (NDE), atendendo aos critérios preconizados para sua constitui-

ção (quantidade, titulação, regime de trabalho etc.). Cabe justamente ao NDE discutir, fomen-

tar e atualizar este Projeto Pedagógico, bem como os respectivos Planos de Ensino (PE) e 

Planos de Aula (PA) das disciplinas constantes da matriz curricular. 

Quanto às discussões referentes ao Projeto Pedagógico de Curso, o NDE atua de modo a 

validar a pertinência e aderência acadêmicas concernentes ao curso, sua matriz curricular, seu 

acompanhamento, sua consolidação e a avaliação do PPC, de modo a garantir os princípios e 

procedimentos ali definidos. Tal processo é mediado pelo coordenador de curso, através do 

Sistema de Gestão do Conhecimento (SGC), a partir de discussão fomentada nos fóruns sobre, 

respectivamente, o PPC, o currículo, os planos de ensino - PE e os Planos de Aula - PAs. O pro-

duto das discussões representa a versão final da cooperação e da colaboração do NDE via me-

diação/intervenção do coordenador de curso. Tem-se assim a matriz curricular definida no PPC, 

com sua validação final de competência do coordenador do curso Projeto Pedagógico, e sua 

formulação final cabe ao coordenador do curso. As discussões sobre este PPC, ainda, continu-

am ocorrendo no SGC, de modo a garantir sua constante atualização e eventual alteração. 

Os Planos de Ensino (PE) e Planos de Aula (PA) também são depositados no SGC. Os PEs 

apresentam os aspectos programáticos da disciplina (objetivos, ementa, bibliografia, metodo-

logia, perfil do docente etc.), bem como seu o mapa conceitual. Os PAs representam o desdo-

bramento do conteúdo programático estabelecido no PE, assim como as atividades 

estruturadas relacionadas à aula35 e a referenciação ao material didático impresso fornecido ao 

aluno. 

A elaboração do PE/PA cabe ao professor conteudista, selecionado pelo coordenador de 

curso. Nesse ínterim, o conteudista passa a fazer parte da mediação da discussão no fórum 

composto pelo NDE para tais documentos. Para a realização desta atividade são criados fóruns 

de discussão formado pelo NDE e mediado pelo professor conteudista. 

 

                                                           

 
35 Quando for o caso. 
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Quadro 35 – Fluxo de concepção/produção dos PE/PA 

 

 

7.1.1- NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE (NDE) 

  

O NDE deste curso é constituído por um grupo de docentes, de quantidade, titulação, 

formação acadêmica e regime de trabalho compatíveis com as determinações regulamentares. 

Cabe ao núcleo conceber, acompanhar, revisar e auxiliar o coordenador do curso na consolida-

ção deste PPC, bem como verificar a contínua atualização e efetividade deste projeto. Durante 

o processo de construção do Projeto Pedagógico, o NDE atua junto ao coordenador de curso, 

sob supervisão do coordenador pedagógico nacional, em um trabalho colaborativo, de modo a 

garantir os princípios e os procedimentos concebidos no currículo do Curso, com vistas igual-

mente a garantir a sustentabilidade do Curso, com responsabilidade social. 

 

 

7.1.2- COORDENADOR DE CURSO 

 

O coordenador de curso é um docente com formação na área do curso, titulação de 

pós-graduação, preferencialmente stricto sensu e experiência no magistério superior e na mo-

dalidade a distância. Seu regime de trabalho contempla o que é preconizado pelo órgão regu-

lador. Cabe a esse docente aplicar as decisões do NDE acerca do PPC, bem como responder 

pelo cumprimento deste projeto. Tal docente atua como mediador das discussões oriundas da 

interação com o NDE, com o objetivo de consolidar a matriz do PPC a ser aplicada na produção 

deste projeto. Cabe a ela também selecionar os docentes conteudistas que desenvolverão os 

planos de ensino e planos de aula das respectivas disciplinas deste curso, bem como supervisi-
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onar e validar tal produção. Deve também supervisionar e orientar a atuação dos tutores (pre-

senciais e a distância) e interceder pelos alunos quanto aos aspectos pedagógicos e acadêmico-

administrativos. Ainda, faz parte de sua atribuição homologar os docentes que irão atuar na 

tutoria a distância. O coordenador deverá representar o Curso nos colegiados superiores, 

quando convocado e demais atividades. Fomentar o desenvolvimento de atividades acadêmi-

cas complementares, promover a extensão e a pesquisa, quando for oportuno. 

 

 

7.1.3- DOCENTE CONTEUDISTA 

 

 O docente conteudista é um professor com aderência acadêmica à disciplina, formação 

na área e titulação compatíveis para a execução do trabalho de elaboração dos originais dos 

Planos de Ensino (PE) e Planos de Aula (PAs) da disciplina sob sua responsabilidade. O conteu-

dista responde diretamente ao coordenador de curso, e sua produção está subordinada a sua 

validação. 

 Os professores conteudistas são especialistas no assunto da disciplina, com consistente 

formação acadêmica e reconhecida experiência no seu campo profissional.  Criam e selecionam 

os conteúdos, normalmente na forma de texto explicativo/dissertativo, e preparam o programa 

da disciplina, respeitando as etapas do design instrucional: projeto pedagógico, planos de dis-

ciplina e de aprendizagem, mapa conceitual, sequência instrucional, elaboração da informação, 

criação dos itens de teste e seleção da bibliografia que irá compor o material didático impresso 

de cada disciplina. Muitas dessas etapas são realizadas com o trabalho cooperativo entre pro-

fessores conteudistas, designers instrucionais, web designers e revisor gramatical, dentre ou-

tros membros da equipe multidisciplinar. 

 

7.1.4- DOCENTE DA AULA TRANSMITIDA VIA WEB 

 

 O professor da aula transmitida via web é um docente de sólida formação acadêmica 

que ministra aulas das disciplinas, utilizando os estúdios da Universidade Estácio de Sá. 

 Esse docente é capacitado para usar as tecnologias disponíveis no estúdio e aplicá-las 

na execução das aulas, tendo o apoio de equipe específica para esse fim. Juntamente com a 
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execução da aula propriamente dita, cabe ao docente elaborar material de apoio que também 

é disponibilizado aos alunos, conforme fluxograma  abaixo representado: 

 

Quadro 36 – Fluxo de produção das aulas transmitidas via web 

 

 

Toda aula transmitida via web conta com recursos didáticos (quadro digital, realidade 

expandida, quadro multitoque etc.). 

 Juntamente com o conteúdo online e o material didático, a aula transmitida via web 

completa a convergência de meios na oferta do conteúdo de cada disciplina. 

 

7.1.5- PROFESSOR CONVIDADO 

 

 O professor convidado é um profissional de notório saber, conceituado na área, com 

visibilidade no mercado e credibilidade entre os pares, convidado para disseminar o seu conhe-

cimento entre os discentes. Sua ação é eventual, e pode ocorrer na aula transmitida via web 

(quando convidado pelo docente responsável pela disciplina), em aulas inaugurais (inclusive 

presenciais, no polo) e em atividades acadêmicas complementares, dentre outras possibilida-

des 

7.1.6- TUTOR A DISTÂNCIA 

 

 O tutor a distância é um ator importante e indispensável na rede de comunicação que 

vincula os alunos às disciplinas e à Instituição de Ensino, pois, além de manter a motivação dos 

alunos, possibilita a retroalimentação acadêmica e pedagógica do processo educativo. Precisa 

ter conhecimento do conteúdo da disciplina online em que atua e domínio das técnicas indica-

das para o desenvolvimento da ação docente em suas diversas formas e estilos. 
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 Sua principal tarefa é orientar e motivar o aluno, acompanhando suas atividades nas 

disciplinas sob sua responsabilidade, procurando sempre orientá-lo quanto ao desenvolvimen-

to de estratégias de estudo autônomo, de estudo cooperativo e colaborativo e à melhoria do 

processo ensino-aprendizagem, sobretudo a partir dos conteúdos e experiências apresentados. 

Atua diretamente nas tecnologias de informação e comunicação disponibilizadas no AVA, com 

vistas à interação com o aluno para esclarecimento de dúvidas, à promoção de espaços de 

construção coletiva do conhecimento e a participação nos processos avaliativos. 

 O papel do tutor a distância é imprescindível para transmitir ao aluno segurança de que 

ele não está só em seu processo de aprendizagem. Dentro de uma abordagem construtivista, 

na qual o aprendiz é o agente do processo de aquisição e reconstrução do conhecimento, esse 

docente é o orientador, instigador, aquele que vai levar os alunos ao trabalho cooperativo e 

colaborativo. É também aquele que potencializa o diálogo, a troca de conhecimento e oportu-

nizando a produção coletiva dos discentes. 

 

7.1.7- TUTOR PRESENCIAL 

 

O tutor presencial36 é responsável pelo atendimento aos discentes nos polos. Tem como 

principal papel orientar o processo de estudos dos discentes e esclarecer suas dúvidas de pro-

cedimentos de acesso e sobre a metodologia de ensino, já que as dúvidas de conteúdo são ori-

entadas pelo tutor a distância. Esse profissional detém conhecimento sobre a área do curso, 

tem aderência acadêmica e domínio das técnicas necessárias para o desenvolvimento das 

ações  didático-pedagógicas nesta modalidade de ensino. O atendimento aos alunos será pre-

sencial e individual, conforme agendamento prévio, ocorrendo em sala de estudos apropriada, 

localizada no polo de educação a distância. O tutor presencial está subordinado administrati-

vamente ao coordenador do polo, e academicamente interage com o tutor a distância para 

questões relacionadas ao conteúdo, e com o coordenador de curso para questões relacionadas 

à metodologia e à progressão acadêmica do curso. 

 

7.2- POLÍTICA DE ATUALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO CORPO DOCENTE 

 

                                                           

 
36 No anexo 3 está a lista de tutores presenciais. 
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Para oferecer suporte adequado a nossos docentes, foi criado o Programa de Incentivo 

à Qualificação Docente (PIQ), que se constitui em diversos espaços de interlocução com os pro-

fessores que atuam em cada curso, para fomentar a troca de experiências, permitindo que o 

docente encontre na relação, no diálogo com o colega, uma reflexão conjunta e partilhada que 

lhe permita superar os desafios enfrentados cotidianamente. O PIQ inclui ações que enfatizam 

a formação continuada com vistas ao aprimoramento acadêmico elaborado em dois eixos fun-

damentais: 

 

1. O primeiro apresenta módulos básicos centrados na prática pedagógica nos 

quais serão discutidos os temas: Planejamento de Ensino, Metodologia e Es-

tratégias de Ensino, Avaliação do Processo Ensino-Aprendizagem e Interativi-

dade em sala de aula, e que se destinam a todos os professores que atuam nos 

cursos de Graduação, Graduação Tecnológica e Pós Graduação, nas modalida-

des presencial e a distância. 

 

2. O segundo eixo está centrado na formação pedagógica específica, e, portan-

to, numa perspectiva estratégica, na qual serão oferecidos módulos criados 

para atender a demandas geradas pelos Projetos Pedagógicos dos Cursos, co-

mo exemplo o módulo Formação de Professor em Docência online, o módulo 

Formação de Conteudistas e o módulo Elaboração de avaliação. 

 

 

Frente à necessidade de abrangência nacional, os módulos que integram o PIQ utilizam 

a metodologia de ensino a distância, quer no formato online, quer nas aulas transmitidas via 

web. Os módulos são disponibilizados ao longo do ano, abrangendo o público docente nacio-

nalmente, que poderá cursá-los a qualquer momento, inclusive de forma simultânea. As inscri-

ções são realizadas online, pelo sistema de informações acadêmicas – SIA, no limite das vagas 

disponibilizadas por turma. Os professores contam com a orientação de um tutor da área, por 

turma, que orienta e incentiva o aprofundamento dos temas.  

Além disso, a Diretoria de Educação a Distância da UNESA promove capacitações para os tuto-

res presenciais e a distância, visando à formação continuada desses atores que atuarão no 

atendimentos aos alunos matriculados nesta modalidade. 

 

7.3- EQUIPE DE PRODUÇÃO DE CONTEÚDO  
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 A Universidade Estácio de Sá possui equipe própria para desenvolvimento e produção 

de conteúdo online, responsável pela transformação dos originais oriundos do professor con-

teudista em conteúdo interativo, dialógico, com amplo emprego de tecnologia e objetos de 

aprendizagem, todos aliados a uma metodologia de desenho didático proprietária.  

 Também cabe à equipe de produção de conteúdo integralizar os outros setores envolvi-

dos na distribuição de conteúdo (estúdio e material didático impresso), estabelecendo nesse 

processo a arquitetura, programação e manutenção do AVA e suas funcionalidades. 

 Todo o desenvolvimento da produção de conteúdo passa por etapas de checagem de 

qualidade, para validações acerca da aderência do desenho didático na consecução dos objeti-

vos estabelecidos nos PE e PAs, bem como a especificidade do perfil do aluno na sugestão das 

animações, vídeos e imagens. 

 

7.3.1- GESTOR DA ÁREA DE PRODUÇÃO DE CONTEÚDO – FÁBRICA DE CONHECIMENTO 

  

Responsável pela gestão do desenvolvimento e produção de conteúdo na modalidade 

EAD, tem por função capacitar, organizar e gerir a equipe de produção alocada para este curso. 

Com experiência em produção de material instrucional, o gestor da área interage com todos as 

equipes envolvidas, estabelecendo o plano de execução da produção de conteúdo e da gestão 

do AVA. 

 

7.3.2- ANALISTA DE PROJETO EDUCACIONAL 

 

 Profissional que orienta o a confecção da metodologia de entrega de originais, intera-

gindo com o coordenador pedagógico do curso, para seleção e capacitação de conteudistas e 

responder pela adequação do planejamento do curso Nessa dimensão é o responsável pela 

oferta do currículo do curso, da atualização das disciplinas e da gestão do curso no que tange à 

oferta de conteúdo. 

 Compete a ele também administrar no AVA o conteúdo e as funcionalidades ali dispos-

tas, bem como orientar as outras equipes na integralização da oferta de conteúdo. Este profis-

sional é, ainda, o responsável pela identidade visual da instituição no que se refere à oferta de 

conteúdo na modalidade EAD, pela definição de procedimentos de produção de conteúdo, pela 

inovação tecnológica e pela supervisão de todos os processos e produtos oferecidos online. 
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7.3.3- DESIGNER INSTRUCIONAL 

 

Responsável pelo planejamento didático dos cursos e disciplinas online, assim como pe-

la elaboração dos mapas conceituais, elaboração dos hipertextos e orientação do desenvolvi-

mento dos recursos multimídia. Responde pela adequação do desenho didático e pelos ajustes 

orientados no controle de qualidade, bem como executa a redação final dos originais para ade-

quar à metodologia. 

 

 

7.3.4- WEBDESIGNER 

 

Responsável pelo projeto de design gráfico, assim como pela programação HTML, flash, 

recursos imagéticos e utilização e orientação da produção de recursos multimídia na execução 

do planejamento didático estabelecido pelo designer instrucional. Atua diretamente com o 

designer instrucional, orientando a adequação do roteiro de aula às solicitações do planeja-

mento didático. 

 

7.3.5- PROGRAMADOR 

 

Profissional que se responsabiliza pelos pelos processos tecnológicos no AVA e respecti-

va interface com o Sistema de Informação Acadêmico (SIA). Responsável pela transformação 

do conteúdo de um curso em HTML, operação do LMS, produção de aplicativos, sistemas e 

funcionalidades na inteligência e controle de processos. Atua diretamente com o designer ins-

trucional e com o web designer, integralizando a ação de ambos no AVA. 

7.3.6- REVISOR 

 

Compete a este profissional a revisão pela revisão linguística dos materiais didáticos 

veiculados no AVA, tendo por referência, além da correção gramatical, a pertinência do gênero 

discursivo em questão, tendo em vista suas coerções (dialogia, continuidade lógica, coesão, 

coerência etc.). Eventualmente, propõe redação final ao roteiro elaborado pelo designer ins-

trucional. 
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7.3.7- ESPECIALISTA EM AVALIAÇÃO 

 

 Responsável pela orientação presencial dos professores conteudistas que desenvolve-

rão os itens de teste para o sistema de avaliação37. Responde pela observação das normas re-

gimentais referentes à avaliação. Responde também pela instrução acerca da construção de 

questões sob a ótica da proporção de níveis cognitivos e graus de dificuldade. Faz parte de suas 

atribuições estabelecer encontros semanais para orientação e revisão de itens de teste, além 

de oficinas permanentes de capacitação. 

 

7.4- EQUIPE RESPONSÁVEL PELA AULA TRANSMITIDA VIA WEB 

 

 O estúdio é o centro que produz e transmite as aulas disponibilizadas via web para todos os 

polos de educação a distância e para o AVA. Nele trabalham cinegrafistas, editores e assistente de 

produção. Consta das atribuições do estúdio o agendamento, a gravação, a captação e edição das 

aulas transmitidas via web, assim como a catalogação e acondicionamento de todos os arquivos e 

versões do material adotado na aula, bem como a produção de material adaptado (versão em LIBRAS 

e versão em áudio).  

  

7.4.1- GESTOR DOS ESTÚDIOS DE TRANSMISSÃO VIA WEB 

 

 Cabe a esse profissional gerir o pessoal lotado nos estúdios e equipes de apoio, bem 

como organizar e gerir a agenda de alocação de docentes para as aulas, além de supervisionar 

o processo de geração e acondicionamento das aulas transmitidas via web no AVA. 

7.4.2- EDITOR 

 

 Profissional responsável pela seleção e cadastro de URL nos sistemas integrados de 

transmissão via web, bem como pela edição, corte, legendas, sonorização e finalização de gra-

vações realizadas no estúdio em que está alocado. Também cabe a ele disponibilizar as versões 

em áudio das aulas e editar a gravação para versão em LIBRAS, bem como manipular o quadro 

digital utilizado pelo docente e operar a câmera móvel. É responsável pelo produto final, su-

                                                           

 
37 O curso de capacitação se dá na modalidade EAD, no PIQ. 
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pervisionando a ação do câmera, do assistente de produção e do intérprete de LIBRAS, além de 

orientar o docente no que se refere aos aspectos técnicos de gravação. 

 

7.4.3- CINEGRAFISTA 

 

 Responsável pela captação em vídeo das aulas, pela orientação espacial do professor no 

momento da captação e pela orientação ao editor de eventuais necessidades de mudança de 

câmera/enquadramento. Cabe a ele operar a câmera fixa, assegurar a captação de áudio e or-

ganizar os espaços de captação (como no uso de lousa, uso de púpito/mesa, uso de chroma 

key, externas etc.).  

 

7.4.4- ASSISTENTE DE PRODUÇÃO 

 

 Profissional responsável por assessorar o editor em todo o evento de captação de ví-

deo. Também compete ao assistente de produção catalogar e disponibilizar as URLs e arquivos 

utilizados na aula para depósito no AVA. Também compete a esse profissional auxiliar o docen-

te na gravação das aulas e produção de material.  

 

7.4.5- INTÉRPRETE DE LIBRAS 

 

 Cabe a esse profissional assistir previamente à aula a ser interpretada para verificar o 

procedimento de versão em LIBRAS, efetuando então à execução da aula interpretada em lín-

guagem de sinais. Para exercer tal função, todo intérprete alocado no estúdio possui contato 

com a comunidade surda para efetividade do processo.  

 

 

7.5- EQUIPE GESTORA DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA - NEAD 

 

 As atribuições da equipe responsável pela operação e gestão administrativa deste curso 

são as de planejar, desenvolver, promover, administrar e avaliar as políticas, planos, progra-

mas, ações, produtos e serviços de Educação a Distância, atuando de forma integrada aos di-

versos setores da Universidade Estácio de Sá. Cabe a essa equipe, ainda, sistematizar a atuação 
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do polo de educação a distância, coordenar o atendimento especializado ao corpo docente e 

discente, gerir a logística acadêmica de distribuição de turmas e alocação de tutores presenci-

ais e a distância, administrar a estrutura física da sede e gerir os processos acadêmico-

administrativos deste curso. 

 

7.5.1- DIRETOR DE EAD - NEAD 

 

 Gestor operacional e administrativo dos cursos oferecidos na modalidade EAD, atua em 

conjunto com a área acadêmica no dimensionamento da oferta de curso e na viabilização de 

caráter operacional, logístico, financeiro e administrativo dos cursos na modalidade. Supervisi-

ona a atuação acadêmico-administrativa da secretaria acadêmica, o atendimento especializado 

ao aluno, a atuação dos polos de educação a distância e a infraestrutura necessária à execução 

deste projeto.  

 

7.5.2- GERENTE ACADÊMICO 

 

A Gerência Acadêmica é responsável pela implementação e gerenciamento de ações 

operacionais, acadêmicas e pedagógicas para a operacionalização do Curso de Letras-

Licenciatura em Espanhol, em parceria com o coordenador de curso. Este trabalho versa sobre 

a proposição e a validação de calendário acadêmico, planejamento acadêmico, matrícula, atua-

lização das diretrizes e orientações pedagógicas para cada período/semestre do curso em ofer-

ta. Além de apoiar a coordenação de curso na supervisão dos tutores a distância. 

 

7.5.3- GERENTE DE POLOS 

 

 A coordenação dos polos de educação a distância é liderada pela Gerência de Polos, 

subordinada à Gerência do NEAD, no que se refere aos aspectos logísticos, de infraestrutura e 

operação do corpo social. A gerência dos polos tem como principal responsabilidade supervisi-

onar as atividades ali exercidas, com ênfase aos eventos de avaliação e de tutoria presencial, 

em parceria com a coordenação de curso, de forma a que sejam cumpridos os critérios e pro-

cedimentos estabelecidos no Manual de Procedimentos do polo de educação a distância da 

Universidade Estácio de Sá. Cabe também à gerência do polo responder pelo atendimento es-
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pecializado aos alunos, bem como orientar as ações e procedimentos dos tutores presenciais 

junto ao Sistema de Informações Acadêmicas (SIA). 

 

 

7.5.4- GERENTE DE AVALIAÇÕES 

 

Responsável pela orientação, junto com o coordenador de curso, dos professores con-

teudistas que irão elaborar os itens de teste para o sistema de avaliação38. Responde pela ob-

servação das normas regimentais referentes à avaliação. Responde também pela instrução 

acerca da construção de questões sob a ótica da proporção de níveis cognitivos e graus de difi-

culdade. Faz parte de suas atribuições estabelecer encontros semanais para orientação e revi-

são de itens de teste, além de oficinas permanentes de capacitação. 

 

7.5.5- COORDENADOR DO POLO 

 

 Cabe ao Coordenador do Polo acompanhar e coordenar as atividades administrativas e 

as dos tutores presenciais. Supervisiona, ainda, as atividades relacionadas aos discentes. Este 

coordenador responde pela infraestrutura, pela gestão acadêmica, pelo acompanhamento e 

geração de relatórios, pelo atendimento ao aluno sobre questões administrativas e pela gestão 

do corpo social alocado no polo de sua responsabilidade.  

 Também compete a esse profissional implementar e supervisionar as ações de secreta-

ria acadêmica e de capacitação de pessoal, no que se refere aos recursos tecnológicos exigidos 

neste curso. No caso de polos sediados em IES pertencentes ao mesmo Grupo da Universidade 

Estácio de Sá, compete ao Coordenador do Polo de educação a distância interagir com o gestor 

da unidade para as ações de compartilhamento de infraestrutura, compartilhamento de biblio-

teca, laboratórios e de garantia de acessibilidade no espaço físico. O Coordenador de Polo res-

ponde ao gerente de polos. 

 

7.5.6- SECRETARIA DO POLO 

 

                                                           

 
38 O curso de capacitação se dá na modalidade EAD, no PIQ. 
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 Compete à secretaria do polo, sob supervisão do coordenador, atender o aluno no que 

se refere aos aspectos administrativos e de gestão acadêmica, mantendo contato frequente 

com a gerência de polos para integração entre as ações locais e as ações em sede. Ainda, é res-

ponsável por toda a documentação do corpo social ali presente e dos alunos matriculados no 

polo, no sentido de catalogar, organizar, registrar e arquivar os documentos inerentes à vida 

acadêmica do aluno. 

 

7.5.7- SUPERVISOR DE LABORATÓRIO 

 

 Sob supervisão do coordenador de polo, esse profissional atua nos laboratórios de in-

formática dos polos com a finalidade de promover a inclusão digital de estudantes e professo-

res, assim como orientar os alunos no acesso ao Campus Virtual e ao AVA, respondendo por 

questões técnicas e tecnológicas. 

 

 

8- INFRAESTRUTURA DE APOIO 
 

 Além da equipe de profissionais que atua neste curso em suas diferentes fases e atri-

buições, existe uma infraestrutura física e uma infraestrutura de material para que as ações e 

determinações expressas neste projeto possam ser executadas. 

 

8.1- INFRAESTRUTURA FÍSICA DA SEDE DA EAD NA UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ 

 

 A sede da EAD ocupa três andares de um prédio com cerca de 4900 metros quadrados, 

na cidade do Rio de Janeiro. Trata-se de um amplo espaço exclusivo, dividido em setores como 

sala de trabalho dos tutores a distância, salas para gravação do “gabarito comentado”, biblio-

teca, sala de convivência, sala de capacitação, estúdios de gravação, salas de reunião, espaço 

para as coordenações de curso e demais atores que configuram a equipe técnico-

administrativa que atuam no NEAD da Universidade Estácio de Sá, bem como as coordenações 

de curso, a gerência acadêmica, a secretaria geral e a gerência de polos de educação a distân-

cia. 
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 Todo professor tutor a distância possui local próprio para trabalho na sede da EAD, no 

qual há equipamentos necessários para a execução da atividade docente nesta modalidade, 

bem como um ambiente de trabalho amigável e compatível com as necessidades para exercício 

de suas funções. 

 Atualmente o setor de EAD conta com oito espaços utilizados na gravação das aulas 

transmitidas via web para os cursos a distância. Esses estúdios contam com equipamentos e 

recursos didáticos de última geração, como quadros interativos, além do ferramental próprio 

do meio, como ilhas de edição de áudio e vídeo, entre outros, conforme será pormenorizado 

no item sobre infraestrutura técnica. Os estúdios para gravação das aulas estão localizados na 

cidade do Rio de Janeiro, ocupando um andar inteiro do prédio onde estão sediados, e cada 

estúdio apresenta sala de edição e sala de gravação. 

 

8.2- INFRAESTRUTURA FÍSICA DOS POLOS DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 

 Todo polo de educação a distância possui as instalações preconizadas pelo órgão regu-

lador, constando de biblioteca39 (e respectivo acervo bibliográfico, bem como disponibilização 

de terminais de computadores para consulta ao acervo virtual), sala de estudo na biblioteca, 

laboratório próprio de informática com acesso à internet de banda larga e maquinário compa-

tível com as exigências do curso e com a possibilidade de uso inclusive fora de eventos acadê-

micos, laboratório específico de ensino40, secretaria e sala para exames presenciais. Além disso, 

o polo conta com um espaço exclusivo destinado para o coordenador do polo e o tutor presen-

cial efetuarem atendimento aos alunos dos cursos EAD. 

 O espaço físico do polo é sinalizado, com placas indicativas representando toda sua in-

fraestrutura física, bem como quadros informativos sobre horários de atendimento do tutor, 

do coordenador do polo e do orientador de inclusão digital. Sua estrutura é adequada ao nú-

mero de alunos ali matriculados, guardando-se a proporção necessária para atendimento aos 

estudantes em todas as suas necessidades. 

                                                           

 
39 Quando compartilhadas com IES do Grupo Estácio, guarda proporção de acervo bibliográfico para atender es-
pecificamente o quantitativo de alunos matriculados neste curso. 
40 Quando for o caso. 



132 

 

 O projeto arquitetônico do polo também contempla os critérios legais de acessibilidade, 

de modo a garantir o ingresso e a permanência dos alunos com necessidades educacionais es-

peciais. 

 

8.3- INFRAESTRUTURA DE SUPORTE TÉCNICO DO AVA 

 

 Para atender ao fluxo de acessos, o AVA reserva servidores dedicados exclusivamente à 

EAD, assegurando um serviço contínuo que provê infraestrutura física e conectividade com alta 

disponibilidade para hospedagem e aplicação de conteúdo online.  

 Além disso, o monitoramento técnico oferece acompanhamento de capacidade de CPU, 

memória e ocupação de espaço em disco, bem como outras informações técnicas necessárias 

para intervenções, caso necessárias. 

 De acordo com a metodologia de operação da EAD da UNESA, em virtude do amplo uso 

da internet como ferramenta de ensino e do expressivo acesso ao ambiente virtual, nossos 

servidores atualmente trabalham com a taxa de folga de 20% referente ao pico de acesso. Sen-

do assim, no presente momento já há uma capacidade de aumento do número de acesso sem 

prejuízo de conexão e geração de conteúdo online. De qualquer maneira, semestralmente é 

feita uma análise da capacidade/acesso para redimensionar a necessidade de novos servidores.  

 

 

 

8.4- INFRAESTRUTURA TÉCNICA DO SETOR DE PRODUÇÃO DE CONTEÚDO 

 

O setor responsável pela produção de conteúdo possui: a) 27 computadores com pro-

cessador Pen-tium IV, Hd de 80Gb e memória RAM de  512Mb; b) 2 computadores com proces-

sador Pentium IV, Hd de 70Gb e memória RAM de  512Mb; c) 2 computadores com 

processador Pentium IV, Hd de 64Gb e memória RAM de   512Mb; d)3 computadores com pro-

cessador Pentium IV, Hd de 80Gb e memória RAM de   1Gb; e) 5 computadores com processa-

dor AMD Athlon(64), Hd de 80Gb e memória RAM de  512Mb; f) 1 computadores com 

processador AMD Athlon(64), Hd de 80Gb e memória RAM de  1GB; g) 3 webcams e headpho-

nes; h) 1 impressora a laser; i)1 fax; j) 1 câmera fotográfica digital Canon A430; k) 

2tabletsWacom, modelo intus 4x6; l) 1 câmera de vídeo digital Samsung SC-D 364. 
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 Os softwares utilizados são: a) Windows XP e pacote Office XP; b) Windows 7 e pacote 

Office 7; c) Photoshop; d) Pacote Macromedia MX (Flash MX, Dreamweaver MX, Fireworks MX, 

Extension Mangager, MX e FreeHand MX); e) Pacote Microsoft Visual Studio 6.0 (SourceSafe 

6.0, Enterprise Tools 6.0, Visual Basic 6.0, Visual C++ 6.0, Interdev 6.0 e FoxPro 6.0); f) Oracle; g) 

Indesign. 

 

8.5- INFRAESTRUTURA TÉCNICA DOS ESTÚDIOS PARA GRAVAÇÃO DAS AULAS 
TRANSMITIDAS VIA WEB  

 

 Os estúdios contam com: a) 30x STI core i3 2 Gb RAM 500Gb HD; b) 7x Ilha de Corte - 

Tricaster - Core i3 2 GB RAM 1TeraByte HD; c) 28x monitores LG LCD; d) 1x servidor core 2 duo - 

2 GB RAM - 8TeraByte HD; e) 1x exibidor Core 2 duo - 2Gb RAM  1 TeraByte HD; f) 7x DVDRW 

Panasonic; g) 7x mesas de som Behringer 12 canais; h) 8x Distribuidores de vídeo; i) 3x Distri-

buidores de Vídeo Master; j); 7x Switch 3Com 24p; k) 1x AudioProfile; l) 1x Switcher; m); 1x 

Modulador Digital; n) 1x Video-Encoder MPG2; o) 10x Câmera Sony Robotic; p) 7x Câmera Sony 

Z5 HD; q) 8x Smart Podium; r) 6x Projetores Epson S5; s) 2x Amplificadores de som; t) 1X Dupli-

cador de DVD; u) 1 Ilha de Edição e Computação Gráfica. 
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9- EMENTÁRIO  
 

Disciplina: CEL0611 - LÍNGUA ESPANHOLA - ESTRUTURA BÁSICA  

EMENTA 

Estruturas básicas da língua espanhola nos aspectos lexicais e morfossintáticos: sintagmas nominais e 
verbais. Modalização do discurso.  

  

OBJETIVO GERAL 

Conhecer as estruturas básicas da língua Espanhola para uma  comunicação oral e escrita eficiente. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Apreender as estruturas básicas da língua para adquirir autonomia na comunicação oral e escrita;  

Aplicar os aspectos morfossintáticos na produção textual; 

Produzir pequenos textos respeitando a estrutura comunicativa da língua; 

  

CONTEÚDOS 

Unidade 1. Fundamentos: observações gerais: 

1.1. Alfabeto: gráfico e fonético; 

1.2. Seseo, yeísmo;  

1.3. Sílaba;  

1.4. Acentuação.  

  

Unidade 2. As unidades no enunciado: sintagma nominal:  

2.1. Substantivo;  

2.2. Adjetivo;  

2.3. Pronomes pessoais:  

2.3.1. Leísmo, laísmo, voseo;  

2.4. Determinantes:  

2.4.1. O artigo; 

2.4.2. Os pronomes: demonstrativo, indefinido, possessivo.  

  

Unidade 3. Verbo:  

3.1. Estrutura verbal;  

3.2. Conjugações verbais: paradigmas;  

3.3. Verbos auxiliares.  

  

Unidade 4. Unidades de relação:  

4.1. Preposições;  

4.2. Conjunções.  

  

Unidade 5. Modalização do discurso:  

5.1. Adjetivo; 

5.2. Advérbio.  
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6Unidade . Divergências lexicais em relação ao Português:  

6.1. Heterogenéricos;  

6.2. Heterossemânticos.  

  

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

Aulas interativas, em ambiente virtual de aprendizagem, nas quais o conhecimento é exposto ao aluno 
de acordo com um desenho didático planejado para adequar o meio de entrega ao conhecimento par-
ticular da disciplina. Na sala de aula virtual, a metodologia de entrega de conteúdo contempla, além 
dos conceitos e temáticas das aulas propriamente ditas, leitura de textos pertinentes ao assunto, hiper-
textos, links orientados, estudos de caso, atividades animadas de aplicação do conhecimento, simula-
dores virtuais, quiz interativo, simulados, biblioteca virtual etc. Quanto à metodologia de ensino, o 
docente é responsável por mediar o conteúdo e sua integralização, com vistas ao aprendizado coopera-
tivo e colaborativo, norteando-se pelo incentivo à troca constante entre os atores envolvidos e à cons-
trução coletiva do conhecimento. Para tal, cabe ao docente organizar e orientar as discussões no 
fórum, bem como nas outras ferramentas de comunicação disponibilizadas na sala de aula virtual (chat, 
central de mensagem, anotações etc.). As aulas serão ministradas na modalidade EaD - Campus Virtual. 
O conteúdo da disciplina criado especialmente para este ambiente online foi planejado para estimular 
o pensamento crítico, a construção colaborativa do conhecimento e facilitar o processo ensino-
aprendizagem. Cabe ressaltar que esta disciplina será ministrada de acordo com a metodologia de EaD 
adotada pela Estácio. 

  

RECURSOS 

Você pode utilizar os recursos disponíveis no ensino a distância.  Ressaltamos que  o ambiente online 
oferece diversas interfaces que são moldadas para auxiliar a aprendizagem e provocar a interação entre 
professor-aluno e aluno-aluno. Entre elas pode-se citar: Fóruns de discussão de conteúdo e temas atu-
ais pertinentes ao curso, Caixa de Mensagens, Chats, Biblioteca Virtual, Exercícios de Autocorreção e 
Atividades Interativas. As aulas contam com textos, hipertextos, imagens, flashs, exemplos que estabe-
lecem interseções teórico-práticas, recursos gráficos e tecnológicos na contextualização do conheci-
mento. Ainda,  acesso à internet, softwares compatíveis com os protocolos da sala de aula virtual 
(como players, flash player, leitor de PDF, javascript, recursos HTML etc.). A sala de aula virtual disponi-
biliza aos alunos o acesso para baixar e executar tais aplicativos, caso não os tenha já instalados. 

  

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 
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A avaliação da aprendizagem dos alunos nas disciplinas ocorrerá através das provas presenciais AV e 
AVS, sendo a cada uma delas atribuído o grau 10,0 (oito). As avaliações somativas são realizadas de 
forma presencial (provas), nos polos de educação a distância, elaboradas para cada disciplina do curso 
em que o discente está matriculado. Para cada disciplina o discente realiza as provas AV e/ou AVS. As 
avaliações presenciais são compostas por questões objetivas de múltipla escolha. Essas avaliações são 
corrigidas pelos tutores a distância alocados nas disciplinas/turmas do curso. Caso o aluno não obtenha 
sucesso na realização da AV para aprovação, poderá realizar a AVS. Uma avaliação suplementar que 
tem por objetivo oportunizar a recuperação do aluno, após a divulgação e o feedback de sua nota na 
AV.  

  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MILANI, Esther Maria. Gramática de espanhol para brasileiros. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2001. 384 p. 

FREIRE, Maria Teodora Rodriguez Monzú. Síntesis gramatical de la lengua española: una gramática con-
trastiva español-portugues. 5. ed. São Paulo: Enterprise, 1999. 152 p. ISBN 8586766097. 
SÁNCHEZ, Aquilino; MARTÍN, Ernesto; MATILLA, J. A. Gramática practica de español para extranje-
ros. 19. ed. Madrid: SGEL, 2000. 231 p. 
LORENZONI, Carla Raquele Navas. Língua espanhola – estrutura básica.  1ª edição. Rio de Janeiro: Se-
ses, 2015 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

SARMIENTO, Ramon; SÁNCHEZ, Aquilino. Gramática básica del español: norma y uso. 9. ed. Madrid: 
SGEL, 1999. 336 p. 

FERNANDES, Nieves Garcia. Español 2000 - Nivel Elemental. Madrid: Sgel, 1991 

FERNANDES, Nieves Garcia. Español 2000 - Nivel Medio. Madrid: Sgel, 1991 

MARTIN, Ivan Rodrigues. Espanhol série Brasil. São Paulo: Ática, 2007 

SÁNCHEZ, Jesus Lobato. Español sin fronteras - Nivel intermediario - Libro del aluno. Madrid: Sgel, 1998 

  

Disciplina: CEL0615 - ESTUDOS CULTURAIS EM LÍNGUA ESPANHOLA  

EMENTA 

Os estudos culturais e suas contribuições para o desenvolvimento de análises e interpretações das múl-
tiplas linguagens e práticas culturais no âmbito hispânico. 

  

OBJETIVO GERAL 

Reconhecer as diversas manifestações culturais hispânicas e suas múltiplas linguagens.  

Refletir sobre o papel dessas manifestações na construção das várias identidades do mundo hispânico e 
suas relações mútuas. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Examinar o conceito de cultura e identidade, sua trajetória e acepções diversas. 

Desenvolver habilidades analíticas para a articulação de respostas a textos culturais diversos. 

Reunir ferramentas necessárias para reconhecimento das principais diferenças culturais dos povos his-
pano falantes. 
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CONTEÚDOS 

Unidade 1. Os múltiplos espaços e sentidos do termo cultura.  

  

Unidade 2. A cultura como processo ativo de produção, circulação e recepção de significados, subjetivi-
dades e prazeres, bem como de lutas pelo poder.  

  

Unidade 3. Introdução aos debates teóricos dentro dos Estudos Culturais do sentido de Identidade. 

  

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

 Aulas interativas, em ambiente virtual de aprendizagem, nas quais o conhecimento é exposto ao aluno 
de acordo com um desenho didático planejado para adequar o meio de entrega ao conhecimento par-
ticular da disciplina. Na sala de aula virtual, a metodologia de entrega de conteúdo contempla, além 
dos conceitos e temáticas das aulas propriamente ditas, leitura de textos pertinentes ao assunto, hiper-
textos, links orientados, estudos de caso, atividades animadas de aplicação do conhecimento, simula-
dores virtuais, quiz interativo, simulados, biblioteca virtual etc. Quanto à metodologia de ensino, o 
docente é responsável por mediar o conteúdo e sua integralização, com vistas ao aprendizado coopera-
tivo e colaborativo, norteando-se pelo incentivo à troca constante entre os atores envolvidos e à cons-
trução coletiva do conhecimento. Para tal, cabe ao docente organizar e orientar as discussões no 
fórum, bem como nas outras ferramentas de comunicação disponibilizadas na sala de aula virtual (chat, 
central de mensagem, anotações etc.). As aulas serão ministradas na modalidade EaD - Campus Virtual. 
O conteúdo da disciplina criado especialmente para este ambiente online foi planejado para estimular 
o pensamento crítico, a construção colaborativa do conhecimento e facilitar o processo ensino-
aprendizagem. Cabe ressaltar que esta disciplina será ministrada de acordo com a metodologia de EaD 
adotada pela Estácio. A utilização de determinados textos pode ser obtida em sites como: 
http://lema.rae.es/drae/; 
http://www.cervantesvirtual.com/bib/bib_autor/Cervantes/diccionario.shtml; http://www.bcrae.es; 
http://cvc.cervantes.es; http://www.rinconcastellano.com/biblio/index.html  

  

RECURSO 

recursos disponíveis no ensino a distância para a condução da disciplina. Ressaltamos que  o ambiente 
online oferece diversas interfaces que são moldadas para auxiliar a aprendizagem e provocar a intera-
ção entre professor-aluno e aluno-aluno. Entre elas pode-se citar: Fóruns de discussão de conteúdo e 
temas atuais pertinentes ao curso, Caixa de Mensagens, Chats, Biblioteca Virtual, Exercícios de Auto-
correção e Atividades Interativas. As aulas contam com textos, hipertextos, imagens, flashs, exemplos 
que estabelecem interseções teórico-práticas, recursos gráficos e tecnológicos na contextualização do 
conhecimento. Acesso à internet, softwares compatíveis com os protocolos da sala de aula virtual (co-
mo players, flash player, leitor de PDF, javascript, recursos HTML etc.). A sala de aula virtual disponibili-
za aos alunos o acesso para baixar e executar tais aplicativos, caso não os tenha já instalados 

  

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 
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A avaliação da aprendizagem dos alunos nas disciplinas ocorrerá através das provas presenciais AV e 
AVS, sendo a cada uma delas atribuído o grau 10,0 (oito). As avaliações somativas são realizadas de 
forma presencial (provas), nos polos de educação a distância, elaboradas para cada disciplina do curso 
em que o discente está matriculado. Para cada disciplina o discente realiza as provas AV e/ou AVS. As 
avaliações presenciais são compostas por questões objetivas de múltipla escolha. Essas avaliações são 
corrigidas pelos tutores a distância alocados nas disciplinas/turmas do curso. Caso o aluno não obtenha 
sucesso na realização da AV para aprovação, poderá realizar a AVS. Uma avaliação suplementar que 
tem por objetivo oportunizar a recuperação do aluno, após a divulgação e o feedback de sua nota na 
AV.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BOSI, Alfredo. Dialética da colonização. 4. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2002. 420 p. 

 CARABELA, Monográfico: Lengua y Cultura em el aula E/LE. Madrid: Sgel, 1999 
MONHALER, Edna Maria. Estudos culturais em língua espanhola / Edna Maria Monhaler. Rio de Janeiro 
: SESES, 2015.  http://repositorio.savaestacio.com.br/site/index.html#/objeto/detalhes/09E2B26B-
489E-4A5F-B835-6ED5CD7CE966 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Texto e interação: uma proposta de produção 
textual a partir de gêneros e projetos. 3. ed. São Paulo: Atual, 2009. 400 p. ISBN 978-85-357-1201-8. 

MARTIN, Ivan Rodrigues. Espanhol série Brasil. São Paulo: Ática, 2007 
LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropologico. Rio de Janeiro: Zahar, 2011. 117 p ISBN 
9788571104389. 

MASOLIVER, Joaquin. Historias Breves para Ler - Nivel intermediario. Madrid: Sgel, 1998 
MORAIS, Marcus Vinícius de. Hernán Cortez: civilizador ou genocida? Pearson 
http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/search?utf8=%E2%9C%93&amp;q=cortez 

 Disciplina: CEL0616 - OFICINA DE REDAÇÃO EM LÍNGUA ESPANHOLA  

EMENTA 

Desenvolvimento da habilidade de redigir e de traduzir  textos do Espanhol para o Português e do Por-
tuguês para o Espanhol.  Consideração das especificidades de cada idioma. Contato com diferentes 
tipos de texto em prosa. 

  

OBJETIVOS GERAIS 

Desenvolver a habilidade de compreensão, comparação, redação e transposição do discurso das línguas 
espanhola e portuguesa. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Redigir diferentes tipos de texto em prosa do Espanhol para o Português e do Português para o Espa-
nhol. 

Entrar em contato com textos formais e informais. 

  

CONTEÚDO 

1. As habilidades de escrita em língua espanhola 
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2. Registro formal 

2.1 A narração 

2.2 A descrição 

2.3 A exposição 

2.4 A argumentação 

  

3. Registro Informal 

3.1 A narração 

3.2 A descrição 

3.3 A exposição 

3.4 A argumentação 

  

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

Aulas interativas, em ambiente virtual de aprendizagem, nas quais o conhecimento é exposto ao aluno 
de acordo com um desenho didático planejado para adequar o meio de entrega ao conhecimento par-
ticular da disciplina. Na sala de aula virtual, a metodologia de entrega de conteúdo contempla, além 
dos conceitos e temáticas das aulas propriamente ditas, leitura de textos pertinentes ao assunto, hiper-
textos, links orientados, estudos de caso, atividades animadas de aplicação do conhecimento, simula-
dores virtuais, quiz interativo, simulados, biblioteca virtual etc.  
Quanto à metodologia de ensino, o docente é responsável por mediar o conteúdo e sua integralização, 
com vistas ao aprendizado cooperativo e colaborativo, norteando-se pelo incentivo à troca constante 
entre os atores envolvidos e à construção coletiva do conhecimento. Para tal, cabe ao docente organi-
zar e orientar as discussões no fórum, bem como nas outras ferramentas de comunicação disponibiliza-
das na sala de aula virtual (chat, central de mensagem, anotações etc.). 
As aulas serão ministradas na modalidade EaD - Campus Virtual. O conteúdo da disciplina criado espe-
cialmente para este ambiente online foi planejado para estimular o pensamento crítico, a construção 
colaborativa do conhecimento e facilitar o processo ensino-aprendizagem. Cabe ressaltar que esta dis-
ciplina será ministrada de acordo com a metodologia de EaD adotada pela Estácio. 

RECURSO 

O ambiente online oferece diversas interfaces que são moldadas para auxiliar a aprendizagem e provo-
car a interação entre professor-aluno e aluno-aluno. Entre elas pode-se citar: Fóruns de discussão de 
conteúdo e temas atuais pertinentes ao curso, Caixa de Mensagens, Chats, Biblioteca Virtual, Exercícios 
de Autocorreção e Atividades Interativas. As aulas contam com textos, hipertextos, imagens, flashs, 
exemplos que estabelecem interseções teórico-práticas, recursos gráficos e tecnológicos na contextua-
lização do conhecimento.  Ainda,  acesso à internet, softwares compatíveis com os protocolos da sala 
de aula virtual (como players, flash player, leitor de PDF, javascript, recursos HTML etc.). A sala de aula 
virtual disponibiliza aos alunos o acesso para baixar e executar tais aplicativos, caso não os tenha já 
instalados. 

  

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 



140 

 

A avaliação da aprendizagem dos alunos nas disciplinas ocorrerá através das provas presenciais AV e 
AVS, sendo a cada uma delas atribuído o grau 10,0 (oito). As avaliações somativas são realizadas de 
forma presencial (provas), nos polos de educação a distância, elaboradas para cada disciplina do curso 
em que o discente está matriculado. Para cada disciplina o discente realiza as provas AV e/ou AVS. As 
avaliações presenciais são compostas por questões objetivas de múltipla escolha. Essas avaliações são 
corrigidas pelos tutores a distância alocados nas disciplinas/turmas do curso. Caso o aluno não obtenha 
sucesso na realização da AV para aprovação, poderá realizar a AVS. Uma avaliação suplementar que 
tem por objetivo oportunizar a recuperação do aluno, após a divulgação e o feedback de sua nota na 
AV.  

  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MILANI, Esther Maria. Gramática de espanhol para brasileiros. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2001. 384 p. 

MARTÍNEZ ALMOYNA, Julio. Dicionário de português-espanhol. Porto: Porto Ed., 2000. 1.332 p. 
SOARES, Magda; CAMPOS, Edson Nascimento. Técnica de redação: as articulações lingüísticas como 
técnica de pensamento. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 2002. 191 p. 
ECHEVERRIA, Josiane Raquel Pivato. Oficina de redação em língua espanhola / Josiane Raquel Pivato 
Echeverria. Rio de Janeiro: SESES, 2016. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto: leitura e redação. 17. ed. São Paulo: 
Ática, 2012. 431 p. ISBN 9788508108664. 

SÁNCHEZ, Jesus Lobato. Español sin fronteras - Nivel elemental - Libro del aluno. Madrid: Sgel, 1997 

Teresa Vargas Sieras. Espanhol para negó-
cios.http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582123003/pages/-2 

Dias , Luiza schalkoski.Gramática y vocabulario: desde la teoría hacia la práctica en el aula de ELE. 
http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582127933 

Josiane Raquel Pivato Echeverria.OFICINA DE REDAÇÃO EM LÍNGUA ESPANHOLA. 
http://repositorio.savaestacio.com.br/site/index.html#/objeto/detalhes/34772F53-A54E-4A45-B0FC-
06DE0FA57999 

  

Disciplina: CEL0612 - FUNDAMENTOS CULTURAIS DA LIT. EM LÍNG. ESPANHOL  

EMENTA 

O processo histórico e cultural da formação e do percurso da literatura hispânica dentro da Península 
Ibérica desde as primeiras obras literárias até os dias atuais. 

  

OBJETIVOS GERAIS 

Reconhecer através de uma visão panorâmica da história da literatura espanhola os elementos funda-
mentais culturais na formação da identidade hispânica dentro da Península Ibérica desde as primeiras 
obras literárias até os dias atuais.Reunir ferramentas necessárias para futuras leituras literárias em 
língua espanhola. 

Reunir ferramentas necessárias para futuras leituras literárias em língua espanhola. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar as diversas manifestações da literatura espanhola; 

Reconhecer as manifestações da literatura espanhola no contexto histórico-político, social e econômico 
espanhol como elemento formador da identidade hispânica. 

Desenvolver a leitura em espanhol de diversos gêneros da literatura espanhola.  

  

CONTEÚDO 

Unidade 1: Idade Média - as primeiras obras 

·      Jarchas: os primeiros registros  

·      Cantigas: a lírica gallego-portuguesa  

·      Mester: a poética culta 

Unidade 2: Idade Média  

·      Alfonso, el sábio: o início da prosa  

·      El Conde Lucanor: o desenvolvimento da prosa  

·      El Arcipestre de La Hita: um livro eclético  

Unidade 3: Da Idade Média ao Renascimento 

·      A tragicomédia La Celestina 

·      Romanceros: a história cantada em versos 

·      San Juan de la Cruz: o auge da literatura mística  

Unidade 4: Idade Moderna 

·      El Lazarrillo de Tormes: a novela picaresca 

·      El Quijote: paródia à novela de cavalaria 

·      A origem das zarzuelas com Calderón de la Barca 

Unidade 5: Idade Contemporânea - Romanticismo   

·      As Rimas y leyendas de Bécquer  

·      Esponcedra e La canción del pirata  

·      Zorrilla e o mito do Don Juan 

Unidade 6: Idade Contemporânea - Realismo/Naturalismo  

·      Os impulsos emocionais em Pepita Jiménez 

·      Galdós e os Episodios Nacionales 

·      La Regenta: a representação do naturalismo 

Unidade 7: Idade Contemporânea - Modernismo e Geração de 98   

·      O natural e o cultural em Ramón Jiménez 

·      A ideologia de Unamuno 

·      O compromisso político de Valle-Inclán 

Unidade 8: Idade Contemporânea - Geração de 98 e Novecentismo  

·      A sensibilidade e precisão de Baroja 

·      O simbolismo de Antonio Machado 

·      Ortega y Gasset e a desumanização da arte 

Unidade 9: Vanguardas literárias - Geração de 27  

·      A morte na obra de García Lorca. 

·      A alternância entre lírica espanhola e literatura de vanguarda em Alberti. 

Unidade 10: Vanguardas literárias - do realismo social ao neorrealismo   

·      O realismo social de Camilo José Cela 

·      A alegoria no teatro de Antonio Gala. 
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PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

Aulas interativas, em ambiente virtual de aprendizagem, nas quais o conhecimento é exposto ao aluno 
de acordo com um desenho didático planejado para adequar o meio de entrega ao conhecimento par-
ticular da disciplina. Na sala de aula virtual, a metodologia de entrega de conteúdo contempla, além 
dos conceitos e temáticas das aulas propriamente ditas, leitura de textos pertinentes ao assunto, hiper-
textos, links orientados, estudos de caso, atividades animadas de aplicação do conhecimento, simula-
dores virtuais, quiz interativo, simulados, biblioteca virtual etc. Quanto à metodologia de ensino, o 
docente é responsável por mediar o conteúdo e sua integralização, com vistas ao aprendizado coopera-
tivo e colaborativo, norteando-se pelo incentivo à troca constante entre os atores envolvidos e à cons-
trução coletiva do conhecimento. Para tal, cabe ao docente organizar e orientar as discussões no 
fórum, bem como nas outras ferramentas de comunicação disponibilizadas na sala de aula virtual (chat, 
central de mensagem, anotações etc.). As aulas serão ministradas na modalidade EAD - Campus Virtual. 
O conteúdo da disciplina criado especialmente para este ambiente online foi planejado para estimular 
o pensamento crítico, a construção colaborativa do conhecimento e facilitar o processo ensino-
aprendizagem. Cabe ressaltar que esta disciplina será ministrada de acordo com a metodologia de EAD 
adotada pela Estácio. Para a discussão, realização de tarefas específicas; uso de dicionários online co-
mohttp://lema.rae.es/drae/; 
http://www.cervantesvirtual.com/bib/bib_autor/Cervantes/diccionario.shtml ; estudo dirigido; vídeos 
filmes e áudio online; textos que podem ser obtido de sites como http://www.bcrae.es; 
http://cvc.cervantes.es; http://www.rinconcastellano.com/biblio/index.html  
resumos e exercícios  relativos ao conteúdo estudado 

  

RECURSOS 

Você pode utilizar os recursos disponíveis no ensino a distância. Ressaltamos que o ambiente online 
oferece diversas interfaces que são moldadas para auxiliar a aprendizagem e provocar a interação entre 
professor-aluno e aluno-aluno. Entre elas pode-se citar: Fóruns de discussão de conteúdo e temas atu-
ais pertinentes ao curso, Caixa de Mensagens, Chats, Biblioteca Virtual, Exercícios de Autocorreção e 
Atividades Interativas. As aulas contam com textos, hipertextos, imagens, flashs, exemplos que estabe-
lecem interseções teórico-práticas, recursos gráficos e tecnológicos na contextualização do conheci-
mento.  Ainda,  acesso à internet, softwares compatíveis com os protocolos da sala de aula virtual 
(como players, flash player, leitor de PDF, javascript, recursos HTML etc.). A sala de aula virtual disponi-
biliza aos alunos o acesso para baixar e executar tais aplicativos, caso não os tenha já instalados.  

  

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 
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A avaliação da aprendizagem dos alunos nas disciplinas ocorrerá através das provas presenciais AV e 
AVS, sendo a cada uma delas atribuído o grau 10,0 (oito). As avaliações somativas são realizadas de 
forma presencial (provas), nos polos de educação a distância, elaboradas para cada disciplina do curso 
em que o discente está matriculado. Para cada disciplina o discente realiza as provas AV e/ou AVS. As 
avaliações presenciais são compostas por questões objetivas de múltipla escolha. Essas avaliações são 
corrigidas pelos tutores a distância alocados nas disciplinas/turmas do curso. Caso o aluno não obtenha 
sucesso na realização da AV para aprovação, poderá realizar a AVS. Uma avaliação suplementar que 
tem por objetivo oportunizar a recuperação do aluno, após a divulgação e o feedback de sua nota na 
AV.  

  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BOSI, Alfredo. Dialética da colonização. 4. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2002. 420 p. 

Edna Maria Monhaler.ESTUDOS CULTURAIS EM LÍNGUA ESPANHO-
LA.http://repositorio.savaestacio.com.br/site/index.html#/objeto/detalhes/09E2B26B-489E-4A5F-
B835-6ED5CD7CE966 
caio camargo.FUNDAMENTOS CULTURAIS DA LITERATURA EM LÍNGUA ESPANHOLA 
http://repositorio.savaestacio.com.br/site/index.html#/objeto/detalhes/13A4621A-21E8-439B-9E27-
156F8EA42287 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

MARTIN, Ivan Rodrigues. Espanhol série Brasil. São Paulo: Ática, 2007 
Maria Paz Pizarro Portilla . LITERATURA ESPANHOLA 
I.http://repositorio.savaestacio.com.br/site/index.html#/objeto/detalhes/B38CDCFB-11F3-411C-BB5D-
5BFACD9D2FB2 

 RAMONEDA, Arturo. Antologia del cuento espa?ol, 1: siglos XIII-XVIII. Madrid: Alianza, c1999. 285 p. 
BSBW-6 

JOSET, Jacques. Literatura hispano-americana. S?o Paulo: Martins Fontes, 1987. 105 p.  BSBW-2 

HISPANOAMERICA: ayer y hoy. 3. ed. actual. y ampl.. Madrid: SGEL, 2000. 95 p.BSBW-2 

  

Disciplina: CEL0618 - LITERATURA ESPANHOLA I  

EMENTA 

Introdução ao estudo da Literatura Espanhola.   A literatura medieval. A poesia narrativa na Idade Mé-
dia. Início e desenvolvimento da prosa hispânica. A lírica Renascentista. O Barroco: Século de ouro es-
panhol.  Conceptismo e Culteranismo. O teatro espanhol: Tradição e renovação.  A novela picaresca.  A 
Obra de Miguel de Cervantes.  O Neoclassicismo e a prosa didática.  O Romantismo e o Pós-
Romantismo. O Realismo espanhol: história e sociedade.    

  

OBJETIVO GERAL 

Desenvolver um panorama da literatura espanhola e de seus movimentos estéticos ao longo da histó-
ria. 

Contribuir para que o aluno conheça as obras capitais da literatura espanhola. 

Estudar a realidade cultural espanhola a partir da leitura de textos literários mais representativos desta 
sociedade. 
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Diferenciar os vários momentos estéticos da literatura de língua espanhola. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Analisar as obras e autores capitais da literatura espanhola desde a Idade Média até o período Pós-
Romântico (Realismo/Naturalismo). 

Relacionar os principais movimentos estéticos espanhóis. 

Comparar tais épocas e movimentos. 

Demonstrar capacidade de análise de textos literários em língua espanhola. 

Exercitar os instrumentos teóricos, metodológicos e práticos para a análise e construção de textos críti-
cos. 

  

CONTEÚDOS 

Unidade 1 -  DA IDADE MÉDIA AO SÉCULO XIV 

1.1.  A Idade Média: A poesia narrativa e a poesia lírica. 

1.2.  A lírica tradicional: las jarchas, villancicos, canciones de siega, de romería. 

1.3.  A lírica cortesana: Alfonso X, El sabio.  Cantigas.  

1.4.  A poesia épica: Cantar de Gesta.  El Cantar de Mío Cid. 

1.5.  A poesia narrativa :  

1.5.1 El Mester de Clerecía: Gonzalo de Berceo; 

1.5.2 El Mester de Juglaría:  los romances. 

1.6.  A Prosa: O Conde Lucanor. 

1.7. Juan Ruiz (El Arcipreste de Hita) e ?El libro de Buen Amor?. 

  

Unidade  2  - Século XV -  A Lírica Medieval  ' 

2.1-  A lírica popular: "Los Cancioneros". 

2.2-  A lírica de poetas cultos:  

2.2.1Marquês de Santillana;  

2.2.2 Juan de Mena; 

2.2.3 Jorge Manrique: Las Coplas. 

  

Unidade 3 -  Séculos XV / XVI ? - Fim da Idade Média e Renascimento 

3.1.  O Nascimento da Novela Moderna: A novela sentimental e a novela de cavalaria:   

3.1.1 "El Amadís de Gaula" 

  

3.2.  As Origens do Teatro Espanhol:   

3.2.1 "El auto de los Reyes Magos"; 

3.2.2 "La Celestina": Fernando de Rojas. 

  

3.3. A prosa Medieval: 

3.3.1 Alfonso X, el Sabio; 

3.3.2 Don Juan Manuel: "El Conde Lucanor". 

  

3.4. O teatro de Lope de Rueda. 

  

3.5. A novela picaresca: "El Lazarillo de Tormes". 
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3.6. A Poesia Religiosa : ascetismo e misticismo- Fray Luis de Granada, Santa Tereza de Jesús, San Juan 
de la Cruz, Fray Luis de León. 

  

3.7. A Lírica Renascentista de Garcilazo de la Vega. 

  

Unidade 4 -  Século XVII -  Barroco:  Século de ouro espanhol. 

4.1.  Teatro:  

4.1.1 "Fuente Ovejuna", de Lope de Vega;  

4.1.2 "El burlador de Sevilla", de Tirso de Molina;   

4.1.3 "La vida es sueño", de Calderón de la Barca 

  

4.2.  Poesia - As escolas poéticas: 

4.2.1 El culteranismo: Luis de Góngora 

4.2.3 El conceptismo:Francisco de Quevedo 

  

4.3.  Prosa -  "La novela":  

4.3.1 Novela: "Don Quijote de la Mancha", Miguel de Cervantes; 

4.3.2 Novela picaresca: "El buscón", de Quevedo; 

4.3.3 Novela alegórica: "El Criticón?" de Gracián. 

  

Unidade 5 -  Séculos XVIII - Ilustración e Neoclassicismo 

5.1 A ilustração européia. 

5.2 Poesia e sátira: José de Cadalso. 

5.3 Prosa didática:  Jovellanos. 

  

Unidade 6 - Século XIX (1) -  Romantismo (1808/1850) 

6.1. A poesia:  

6.1.1 José de Espronceda: Poema "Canción del pirata" 

6.1.2 Gustavo Adolfo Bécquer: Obra- "Rimas y Leyendas" 

  

Unidade 7 -  Séc XIX (2) - Pós-Romantismo e Realismo/naturalismo (1850/1898) 

7.1.    O Realismo na Espanha: História e sociedade. 

7.2.    Política e literatura: Juan Valera: "Pepita Jiménez"         

7.3.    Romance e jornalismo: Leopoldo Alas, "Clarín": "La Regenta" 

7.4.    A novela realista e o naturalismo: Benito Pérez Galdós- "Marianela" e  "La desheredada". 

  

PROCEDIMENTO DE ENSINO 
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Aulas interativas, em ambiente virtual de aprendizagem, nas quais o conhecimento é exposto ao aluno 
de acordo com um desenho didático planejado para adequar o meio de entrega ao conhecimento par-
ticular da disciplina. Na sala de aula virtual, a metodologia de entrega de conteúdo contempla, além 
dos conceitos e temáticas das aulas propriamente ditas, leitura de textos pertinentes ao assunto, hiper-
textos, links orientados, estudos de caso, atividades animadas de aplicação do conhecimento, simula-
dores virtuais, quiz interativo, simulados, biblioteca virtual etc. Quanto à metodologia de ensino, o 
docente é responsável por mediar o conteúdo e sua integralização, com vistas ao aprendizado coopera-
tivo e colaborativo, norteando-se pelo incentivo à troca constante entre os atores envolvidos e à cons-
trução coletiva do conhecimento. Para tal, cabe ao docente organizar e orientar as discussões no 
fórum, bem como nas outras ferramentas de comunicação disponibilizadas na sala de aula virtual (chat, 
central de mensagem, anotações etc.). As aulas serão ministradas na modalidade EaD - Campus Virtual. 
O conteúdo da disciplina criado especialmente para este ambiente online foi planejado para estimular 
o pensamento crítico, a construção colaborativa do conhecimento e facilitar o processo ensino-
aprendizagem. Cabe ressaltar que esta disciplina será ministrada de acordo com a metodologia de EaD 
adotada pela Estácio. 

  

RECURSOS 

O ambiente online oferece diversas interfaces que são moldadas para auxiliar a aprendizagem e provo-
car a interação entre professor-aluno e aluno-aluno. Entre elas pode-se citar: Fóruns de discussão de 
conteúdo e temas atuais pertinentes ao curso, Caixa de Mensagens, Chats, Biblioteca Virtual, Exercícios 
de Autocorreção e Atividades Interativas. As aulas contam com textos, hipertextos, imagens, flashs, 
exemplos que estabelecem interseções teórico-práticas, recursos gráficos e tecnológicos na contextua-
lização do conhecimento.  Ainda,  acesso à internet, softwares compatíveis com os protocolos da sala 
de aula virtual (como players, flash player, leitor de PDF, javascript, recursos HTML etc.). A sala de aula 
virtual disponibiliza aos alunos o acesso para baixar e executar tais aplicativos, caso não os tenha já 
instalados.  

  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

PROENÇA FILHO, Domício. Linguagem literária. 8. ed. São Paulo: Ática, 2009. 95 p. 
JOHNSON, Richard; ESCOSTEGUY, Ana Carolina; SCHULMAN, Norma. Que e, afinal, estudos culturais? 3. 
ed. Belo Horizonte: Autentica, 2006. 236 p. 
PORTILLA, Maria Paz Pizarro. Literatura espanhola I / Maria Paz Portilla. Rio de Janeiro: SESES, 2016. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

MOISÉS, Massaud. Análise literária. 17. ed. rev. atual. São Paulo: Cultrix, 2008. 320 p. 

QUESADA MARCO, Sebastian. Curso de civilizacion espa?ola. 6. ed. Madrid: SGEL, 2002. 223 p. 
CASTRO, Americo. Espa?a en su historia: cristianos, moros y judios. Barcelona: Critica, 2001. 675 
p.BSBW-3. 

HATZFELD, H.  Estudios sobre el barroco. Madrid: Gredos. 

SEBOLD, R. Trayectoria del romanticismo español. Barcelona: Crítica, 1982 

  

Disciplina: CEL0610 - PRÁTICA ORAL EM LÍNGUA ESPANHOLA I  

EMENTA 
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Compreensão da língua falada e desenvolvimento de capacidades orais, objetivando as estruturas co-
municativas de nível básico pertencentes aos registros culto e coloquial da língua espanhola oral. Tra-
balho orientado para a prática dos relacionamentos interpessoais, assim como exposição e intercâmbio 
de pontos de vista sobre temas do mundo moderno e situações do cotidiano. 

  

OBJETIVOS GERAIS 

Desenvolver as quatro habilidades linguísticas (com ênfase na prática oral) exercitando a competência 
comunicativa. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar as variações da língua espanhola. 

Desenvolver a compreensão auditiva em espanhol. 

Praticar a habilidade oral de espanhol como língua estrangeira. 

Desenvolver as habilidades orais, de modo a compreender assuntos e tecer opiniões sobre questões 
correntes. 

Expressar-se oralmente em situações do dia a dia. 

  

CONTEÚDOS 

1. CG: Presente regular. Presente verbo ser. O nome: gênero e número. Pronomes interrogativos: 

CF.1. Apresentação. Cumprimentar e despedir-se. 

CF.2. Profissões. Nacionalidades. 

CF.3. Dar e pedir dados pessoais (pedir endereços; entrar em contato com as pessoas; relacionar-se; 
informar-se).  

A.4. Registro formal e informal. 

2. CG: Artigo determinado e indeterminado. Presente verbo estar. Presente irregular I (dar, girar, coger, 
ir, tener, venir, seguir). O uso dos verbos estar, haber e tener. 

      CF.1. Descrever a casa (objetos, móveis e decoração). 

      CF.2. Descrever, interpretar e analisar a localização de pessoas e objetos. 

      CF.3. Utilizar informações e pontos de referência para escolher caminhos. Identificação de pontos 
de referência. 

3. CG: O adjetivo. Contraste ser/estar. Presente verbos: querer, preferir, gustar e parecer Pronomes 
átonos. Numerais. 

CF.1. Descrever fisicamente e situar objetos e pessoas, estabelecer comparações, expressar gostos e 
preferências. 

CF.2. Descrever psicologicamente. Expressar sentimentos e estados. 

CF.3. Pesos e medidas. Quantidades. 

4.  CG: Verbos e pronomes reflexivos. Presente irregular II (empezar, cerrar, hacer, salir, irse, venir, 
quedar, quedarse, poder). Modo Imperativo. O pronome átono. Verbos impersonais. Presente verbo 
doler. 

CF.1. Hábitos. Atos de fala I: convidar alguém, rejeitar alguém, conhecer alguém. 

CF.2. Atos de fala II: perguntar e conceder permissão, pedir coisas, possibilidade, obrigação. Expressar 
dor. Partes do corpo. 

5. CG: A formação do passado (verbos regulares e irregulares). Uso: ya/todavía no. O passado: uso do 
pretérito perfeito/pretérito indefinido. 
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CF.1. A biografia.  

CF.2. Falar e expressar ações passadas. 

6. CG: Pretérito imperfeito. Contraste Indefinido/Imperfeito. Futuro Simple. Primeira Condicional. Estilo 
direito/Estilo indireto. Preposições temporais. 

CF.1. Falar de ações habituais no passado. Relacionar ações. 

CF.2. Falar sobre o futuro. Fazer predições. 

CF.3. Transmitir uma mensagem. 

7. CG: Imperativo negativo. O pronome. 

CF.1. Proibir e ordenar. 

  

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

Aulas interativas, em ambiente virtual de aprendizagem, nas quais o conhecimento é exposto ao aluno 
de acordo com um desenho didático planejado para adequar o meio de entrega ao conhecimento par-
ticular da disciplina. Na sala de aula virtual, a metodologia de entrega de conteúdo contempla, além 
dos conceitos e temáticas das aulas propriamente ditas, leitura de textos pertinentes ao assunto, hiper-
textos, links orientados, estudos de caso, atividades animadas de aplicação do conhecimento, simula-
dores virtuais, quiz interativo, simulados, biblioteca virtual etc. Quanto à metodologia de ensino, o 
docente é responsável por mediar o conteúdo e sua integralização, com vistas ao aprendizado coopera-
tivo e colaborativo, norteando-se pelo incentivo à troca constante entre os atores envolvidos e à cons-
trução coletiva do conhecimento. Para tal, cabe ao docente organizar e orientar as discussões no 
fórum, bem como nas outras ferramentas de comunicação disponibilizadas na sala de aula virtual (chat, 
central de mensagem, anotações etc.). As aulas serão ministradas na modalidade EaD - Campus Virtual. 
O conteúdo da disciplina criado especialmente para este ambiente online foi planejado para estimular 
o pensamento crítico, a construção colaborativa do conhecimento e facilitar o processo ensino-
aprendizagem. Cabe ressaltar que esta disciplina será ministrada de acordo com a metodologia de EaD 
adotada pela Estácio.  A disciplina segue um modelo curricular comunicativo com orientações práticas 
para o aluno ser bem sucedido na hora de se enfrentar no mundo cotidiano. As atividades propostas no 
decorrer do curso são baseadas no Enfoque por Tarefas, cuja prática visa o desenvolvimento das quatro 
destrezas comunicativas, dando especial atenção à compreensão e expressão oral, bem como à aquisi-
ção de vocabulário específico e aspectos formais da língua. 

  

RECURSOS 

O ambiente online oferece diversas interfaces que são moldadas para auxiliar a aprendizagem e provo-
car a interação entre professor-aluno e aluno-aluno. Entre elas pode-se citar: Fóruns de discussão de 
conteúdo e temas atuais pertinentes ao curso, Caixa de Mensagens, Chats, Biblioteca Virtual, Exercícios 
de Autocorreção e Atividades Interativas. As aulas contam com textos, hipertextos, imagens, flashs, 
exemplos que estabelecem interseções teórico-práticas, recursos gráficos e tecnológicos na contextua-
lização do conhecimento.  Ainda,   acesso à internet, softwares compatíveis com os protocolos da sala 
de aula virtual (como players, flash player, leitor de PDF, javascript, recursos HTML etc.). A sala de aula 
virtual disponibiliza aos alunos o acesso para baixar e executar tais aplicativos, caso não os tenha já 
instalados. 
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PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação da aprendizagem dos alunos nas disciplinas ocorrerá através das provas presenciais AV e 
AVS, sendo a cada uma delas atribuído o grau 10,0 (oito). As avaliações somativas são realizadas de 
forma presencial (provas), nos polos de educação a distância, elaboradas para cada disciplina do curso 
em que o discente está matriculado. Para cada disciplina o discente realiza as provas AV e/ou AVS. As 
avaliações presenciais são compostas por questões objetivas de múltipla escolha. Essas avaliações são 
corrigidas pelos tutores a distância alocados nas disciplinas/turmas do curso. Caso o aluno não obtenha 
sucesso na realização da AV para aprovação, poderá realizar a AVS. Uma avaliação suplementar que 
tem por objetivo oportunizar a recuperação do aluno, após a divulgação e o feedback de sua nota na 
AV.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

ARTÉS, Jose Siles. Ejercicios práticos de Pronunciacion de Español . Madrid: Sgel, 1994 

PEDRAZA JIMENEZ, Felipe B.; RODRIGUEZ CACERES, Milagros. Vamos a hablar: curso de lengua españo-
la. 6. ed. São Paulo: Ática, 1999-2002. 1 v. ISBN 8508041063 (v.3). 

ESTEVES, Antônio R. Guia de conversação: português-espanhol. 2. ed. Rio de Janeiro: Bertrand, 1995. 
336 p. ISBN 85-286-0299-0. 
CARLOS, Érika Michela. Prática oral em língua espanhola I / Érika Michela Carlos.Rio de Janeiro : SESES, 
2015.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

SÁNCHEZ, Jesus Lobato. Español sin fronteras - Nivel elemental - Libro del aluno. Madrid: Sgel, 1997 

SANCHEZ, Aquilino. Gramatica Prática de Español para Extrajeros 

FERNANDES, Nieves Garcia. Español 2000 - Nivel Elemental. Madrid: Sgel, 1991 

BLANCA, Aguirre. El Español por professiones. Madrid: Sgel, 1992 
FERRARI, A.J.E MUSSINI, E.P.S.M.de La Escritura en Lengua Espaola. Curitiba: Intersaberes,2012. 
http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582123829 

  

Disciplina: CEL0614 - LÍNGUA ESPANHOLA - FONÉTICA E FONOLOGIA  

EMENTA 

Competências básicas da língua espanhola. Aspectos fonéticos, fonológicos e semânticos. Habilidades 
comunicativas na produção oral e escrita.  

  

OBJETIVOS GERAIS 

Conhecer os sistemas vocálico e consonantal com suas variantes, desenvolvendo as habilidades de pro-
dução oral e escrita.  

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar, comparando os aspectos fonéticos e fonológicos da língua 

Destacar e classificar os fonemas vocálicos e consonantais. 

Classificar os morfemas que compõem os termos na formação das palavras. 

  

CONTEÚDOS 

1.      Fonética e fonologia.  

1.1  Língua e fala  
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1.2  Fonema, som, letra 

1.3  Alfabeto fonético   

  

2.      Sistema vocálico  

2.1  Vogais espanholas  

2.2  Ditongos e tritongos  

2.3  Hiato  

  

3.      Sistema consonantal  

  

4.     Variação fonética e fonológica do Espanhol  

4.1  Variantes geográficas  

4.2  Acentuação  

  

5.      Sílaba e frase  

5.1  Características da sílaba espanhola  

5.2  Divisão silábica em espanhol  

5.3  Constituição da frase espanhola  

  

6.      Morfologia  

6.1  Morfema  

6.2  Prefixos e sufixos  

6.3  Formação das palavras: derivação e composição  

  

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

Aulas interativas: expositivas e dialogadas;     promover leitura e discussão de textos relevantes;   elabo-
rar exercícios relativos à disciplina;  utilizar dicionários  e estimular a prática dessa utilização;   promo-
ver dinâmica de grupo  e  estudo dirigido. Ainda uso de vídeos e internet. 

  

RECURSOS 

O ambiente online oferece diversas interfaces que são moldadas para auxiliar a aprendizagem e provo-
car a interação entre professor-aluno e aluno-aluno. Entre elas pode-se citar: Fóruns de discussão de 
conteúdo e temas atuais pertinentes ao curso, Caixa de Mensagens, Chats, Biblioteca Virtual, Exercícios 
de Autocorreção e Atividades Interativas. As aulas contam com textos, hipertextos, imagens, flashs, 
exemplos que estabelecem interseções teórico-práticas, recursos gráficos e tecnológicos na contextua-
lização do conhecimento.  Ainda,   acesso à internet, softwares compatíveis com os protocolos da sala 
de aula virtual (como players, flash player, leitor de PDF, javascript, recursos HTML etc.). A sala de aula 
virtual disponibiliza aos alunos o acesso para baixar e executar tais aplicativos, caso não os tenha já 
instalados. 

  

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 
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A avaliação da aprendizagem dos alunos nas disciplinas ocorrerá através das provas presenciais AV e 
AVS, sendo a cada uma delas atribuído o grau 10,0 (oito). As avaliações somativas são realizadas de 
forma presencial (provas), nos polos de educação a distância, elaboradas para cada disciplina do curso 
em que o discente está matriculado. Para cada disciplina o discente realiza as provas AV e/ou AVS. As 
avaliações presenciais são compostas por questões objetivas de múltipla escolha. Essas avaliações são 
corrigidas pelos tutores a distância alocados nas disciplinas/turmas do curso. Caso o aluno não obtenha 
sucesso na realização da AV para aprovação, poderá realizar a AVS. Uma avaliação suplementar que 
tem por objetivo oportunizar a recuperação do aluno, após a divulgação e o feedback de sua nota na 
AV.  

  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MUSSINI, E.P.S.M. de, FERRARI, A.J. Curritiba: Intersaberes, 2012. La Escritura en Lengua Espaola. 
http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582123829 
CARLOS, Erika Michela. Língua espanhola fonética e fonologia. Rio de Janeiro : SESES, 2015. 
Josiane Raquel Pivato Echeverria.OFICINA DE REDAÇÃO EM LÍNGUA ESPANHOLA. 
http://repositorio.savaestacio.com.br/site/index.html#/objeto/detalhes/34772F53-A54E-4A45-B0FC-
06DE0FA57999 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Nueva gramática de la lengua española: Fonética y fonología (Vol.3). Ma-
drid: Espasa Calpe, 2011 

Thais Cristófaro Silva .DICIONÁRIO DE FONÉTICA E FONOLOGIA. 
http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788572446204 
 
PEDRAZA JIMENEZ, Felipe B.; RODRIGUEZ CACERES, Milagros. Vamos a hablar: curso de lengua es-
pa?ola. 4. ed. S?o Paulo: Atica, 1995. 1 v. 

SÁNCHEZ, Aquilino; MARTÍN, Ernesto; MATILLA, J. A. Gramática práctica de español para extranjeros. 
23. ed.Madrid: SGEL, 2004 

Danúbia Ferreira Alves.LÍNGUA ESPANHOLA: ESTRUTURA SINTÁTICA 
I.http://repositorio.savaestacio.com.br/site/index.html#/objeto/detalhes/6292C618-42E1-470E-B531-
82111BCBA77F 

  

Disciplina: CEL0622 - LINGUÍSTICA APLICADA AO ENSINO DA LÍNGUA ESPANHOLA 

EMENTA 

A aprendizagem de espanhol língua estrangeira e suas implicações.  A história do ensino de espanhol 
como segunda língua e/ou  língua estrangeira. A prática pedagógica no ensino de língua estrangeira. O 
ensino instrumental de leitura de espanhol/LE. 

  

OBJETIVOS GERAIS 

Contribuir para a melhoria no processo de ensino/ aprendizagem do Espanhol/LE. 

Capacitar  o aluno no que se refere aos conceitos e às teorias da linguística aplicada no ensino da língua 
espanhola. 

Apresentar uma visão geral das teorias da aprendizagem de uma língua estrangeira, nos seus aspectos 
linguísticos. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Exercitar a reflexão sobre o ensino de língua estrangeira. 

Desenvolver estudos concernentes à prática docente em E/LE.  

Examinar criticamente as técnicas e métodos utilizados no ensino-aprendizagem  de Espanhol/LE. 

  

CONTEÚDOS 

Unidade 1- A Linguística e o ensino de língua estrangeira. 

1.1.  Revendo conceitos: Linguística, linguagem e gramática. 

1.2. As concepções de linguagem e gramática. 

1.3. Teoria Lingüística: aquisição de espanhol língua estrangeira (E/LE).  

1.4.  Teorias linguísticas de aquisição de segunda língua:  contextos naturais e escolares. 

1.4.1.  Noções de língua, de aprendizagem e de aquisição da língua materna; 

1.4.2.  O papel da idade na aprendizagem de LE.  

1.4.3.  A interferência da língua materna; 

1.4.4.      A análise das distâncias social e cultural entre línguas. 

  

Unidade 2 - A história do ensino do espanhol como segunda língua e/ou língua estrangeira.  

2.1-  A trajetória do ensino de línguas estrangeiras no Brasil (as Leis). 

2.2-  A definição de conceitos nas metodologias de ensino: abordagem, método, técnicas. 

2.3-  Apresentação e análise de algumas abordagens de ensino, suas técnicas e seus pressupostos: 

2.3.1.  A Gramática-tradução; 

2.3.2.  O método direto; 

2.3.3.  O método áudio-lingual; 

2.3.4.  A abordagem comunicativa; 

2.3.5.  O ensino de LE por computador. 

  

Unidade 3 - A aprendizagem da língua estrangeira e suas implicações: 

3.1. O desenvolvimento das competências linguística e comunicativa em língua estrangeira;  

3.2. A formação do professor de línguas estrangeiras: A utilização de estratégias de aprendizagem e 
compreensão em LE; 

3.3.  A prática pedagógica e os fatores afetivos e motivacional de alunos e professores no ensino/ 
aprendizagem de LE. 

3.4 A abordagem de Paulo Freire no ensino de espanhol LE; 

3.5 O papel do professor no ensino de língua estrangeira. 

3.6  A  análise de erros: a ?interlíngua?. Correção e tratamento de erros. 

  

Unidade 4  -  O ensino instrumental de Espanhol/LE. 

4.1.  Conceito de leitura. 

4.2.  As estratégias de leitura. 

4.3.  A prática da leitura na sala de aula de língua estrangeira. 

  

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 
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Aulas interativas, em ambiente virtual de aprendizagem, nas quais o conhecimento é exposto ao aluno 
de acordo com um desenho didático planejado para adequar o meio de entrega ao conhecimento par-
ticular da disciplina. Na sala de aula virtual, a metodologia de entrega de conteúdo contempla, além 
dos conceitos e temáticas das aulas propriamente ditas, leitura de textos pertinentes ao assunto, hiper-
textos, links orientados, estudos de caso, atividades animadas de aplicação do conhecimento, simula-
dores virtuais, quiz interativo, simulados, biblioteca virtual etc. Quanto à metodologia de ensino, o 
docente é responsável por mediar o conteúdo e sua integralização, com vistas ao aprendizado coopera-
tivo e colaborativo, norteando-se pelo incentivo à troca constante entre os atores envolvidos e à cons-
trução coletiva do conhecimento. Para tal, cabe ao docente organizar e orientar as discussões no 
fórum, bem como nas outras ferramentas de comunicação disponibilizadas na sala de aula virtual (chat, 
central de mensagem, anotações etc.). As aulas serão ministradas na modalidade EaD - Campus Virtual. 
O conteúdo da disciplina criado especialmente para este ambiente online foi planejado para estimular 
o pensamento crítico, a construção colaborativa do conhecimento e facilitar o processo ensino-
aprendizagem. Cabe ressaltar que esta disciplina será ministrada de acordo com a metodologia de EaD 
adotada pela Estácio. 

  

RECURSOS 

O ambiente online oferece diversas interfaces que são moldadas para auxiliar a aprendizagem e provo-
car a interação entre professor-aluno e aluno-aluno. Entre elas pode-se citar: Fóruns de discussão de 
conteúdo e temas atuais pertinentes ao curso, Caixa de Mensagens, Chats, Biblioteca Virtual, Exercícios 
de Autocorreção e Atividades Interativas. As aulas contam com textos, hipertextos, imagens, flashs, 
exemplos que estabelecem interseções teórico-práticas, recursos gráficos e tecnológicos na contextua-
lização do conhecimento.  Ainda,   acesso à internet, softwares compatíveis com os protocolos da sala 
de aula virtual (como players, flash player, leitor de PDF, javascript, recursos HTML etc.). A sala de aula 
virtual disponibiliza aos alunos o acesso para baixar e executar tais aplicativos, caso não os tenha já 
instalados. 

  

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação da aprendizagem dos alunos nas disciplinas ocorrerá através das provas presenciais AV e 
AVS, sendo a cada uma delas atribuído o grau 10,0 (oito). As avaliações somativas são realizadas de 
forma presencial (provas), nos polos de educação a distância, elaboradas para cada disciplina do curso 
em que o discente está matriculado. Para cada disciplina o discente realiza as provas AV e/ou AVS. As 
avaliações presenciais são compostas por questões objetivas de múltipla escolha. Essas avaliações são 
corrigidas pelos tutores a distância alocados nas disciplinas/turmas do curso. Caso o aluno não obtenha 
sucesso na realização da AV para aprovação, poderá realizar a AVS. Uma avaliação suplementar que 
tem por objetivo oportunizar a recuperação do aluno, após a divulgação e o feedback de sua nota na 
AV.  

  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

SAUSSURE, Ferdinand de. Curso de lingüística geral. 20. ed. São Paulo: Cultrix, 1997. 279 p. 

RIEGEL, Martin (Ed.). Pragmática e o ensino das línguas. Rio de Janeiro: UNESA, 1990. 307 p. 
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PIZARRO, Maria Paz. Linguística aplicada ao ensino da língua espanhola. Rio de Janeiro : SESES, 2016 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CARABELA, Monográfico: La enseñanza del español como lengua extranjera. Madrid: Sgel, 1998 

FERNANDES, Nieves Garcia. Español 2000 - Nivel Elemental. Madrid: Sgel, 1991 
LINGUÍSTICA I. luis claudio dallier saldanha 
http://repositorio.savaestacio.com.br/site/index.html#/objeto/detalhes/64F04667-3CF3-43DF-8E0F-
12C56AC5C1BD 

MILANI, Esther Maria. Gramatica de espanhol para brasileiros. 2. ed. S?o Paulo: Saraiva, 2001. 384 p. 

Linguística I  .Thelma Guimara-
es.http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543005164/pages/-10 

  

Disciplina: CEL0623 - LITERATURA ESPANHOLA II  

EMENTA 

A Geração de 98 (1898) e o Modernismo.  O marco histórico da Guerra Civil Espanhola.  Os movimentos 
de vanguarda na Espanha. A Geração de 27. A literatura do Pós-guerra: o realismo social e as obras de 
denúncia. A criação do “esperpento” de Valle-Inclán.  O teatro e a restauração da tragédia.  A prosa a 
partir dos anos 50. 

  

OBJETIVOS GERAIS 

Proporcionar um panorama crítico das correntes literárias espanholas. 

Situar o aluno diante das pecualiaridades da literatura espanhola. 

Promover a integração das suas manifestações culturais (Brasil/Espanha). 

Estudar as manifestações literárias na Espanha nos contextos histórico, político e social. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Discutir as grandes manifestações da arte e da literatura espanholas do pós guerra civil. 

Exercitar os instrumentos teóricos de crítica literária na leitura de obras e construção de textos. 

Relacionar as manifestações literárias da vanguarda espanhola aos acontecimentos históricos. 

Estudar o teatro espanhol do século XX. 

Analisar textos, vídeos e obras capitais da literatura espanhola referentes as chamadas gerações de 
1998 e 1927. 

  

CONTEÚDOS 

Unidade 1– O Modernismo e a Geração de 98: 

1.1.   A Renovação poética modernista: Rúben Darío e Juan Ramón Jiménez (“Platero y yo”) 

1.2.   A Geração de 98:   

1.2.1 Contexto histórico; 

1.2.2  A poesia de Antonio Machado; 

1.2.3 O pensamento de Miguel de Unamuno: "Niebla"; 

1.2.4 A novelística da Geração de 98: Pio Baroja e Azorín. 

  

Unidade 2 – Os Movimentos de Vanguarda:  

2.1.  “El greguerismo”, metáfora e humor: Ramón Gómez de la Serna. 

2.2.  O Ultraísmo de Vicente Huidobro 

2.3.  O Surrealismo de Salvador Dalí e Luis Buñuel 
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2.4.  A Geração de 27: principais autores (Damaso Alonso, Pedro Salinas, Luis Cernuda, Manuel Autola-
guirre, Rafael Alberti, Miguel Hernández, Federico García Lorca) 

  

Unidade 3– Considerações sobre o teatro espanhol (século XX ): 

3.1.  Valle-Inclán e a criação do “esperpento” 

3.2.  García Lorca: "Bodas de sangre", "Yerma" e "La casa de Bernalda Alba". 

  

Unidade 4 – A Literatura do Pós Guerra Civil: 

4.1. A poesia social ou comprometida: Blas de Hotero, José Hierro, Angel Gonzáles, Claudio Rodríguez. 

4.2. A Prosa: 

4.2.1   La deshumanización del arte: A filosofia de Ortega y gasset. 

4.2.2   O realismo existencial: Camilo José Cela , “La família de Pascual Duarte”. 

4.2.3  Ecologia e natureza: Miguel Delibes, “Las ratas” 

4.2.4   O teatro de denúncia:  Gonzalo Torrente Ballester e Antonio Buero Vallejo. 

  

Unidade 5 – O Romance/novela a partir dos anos 1950: 

5.1. O realismo social e crítico: Juan Goytisolo, “Juego de manos” e  Luís Martín Santos, “Tiempos de 
silencio”. 

5.2. A contística de Ignácio Aldecoa.  

  

Unidade 6 – A Literatura espanhola a partir de 1975:  

6.1. Paradigmas novelísticos: Gonzalo Torrente Ballester 

6.2. Novela social e comprometida: Miguel Delibes: “El camino”. 

6.3. Novela histórica: Manuel Vázques Montalbán- “Crónica del rey pasmado”. 

  

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

Aulas interativas, em ambiente virtual de aprendizagem, nas quais o conhecimento é exposto ao aluno 
de acordo com um desenho didático planejado para adequar o meio de entrega ao conhecimento par-
ticular da disciplina. Na sala de aula virtual, a metodologia de entrega de conteúdo contempla, além 
dos conceitos e temáticas das aulas propriamente ditas, leitura de textos pertinentes ao assunto, hiper-
textos, links orientados, estudos de caso, atividades animadas de aplicação do conhecimento, simula-
dores virtuais, quiz interativo, simulados, biblioteca virtual etc. Quanto à metodologia de ensino, o 
docente é responsável por mediar o conteúdo e sua integralização, com vistas ao aprendizado coopera-
tivo e colaborativo, norteando-se pelo incentivo à troca constante entre os atores envolvidos e à cons-
trução coletiva do conhecimento. Para tal, cabe ao docente organizar e orientar as discussões no 
fórum, bem como nas outras ferramentas de comunicação disponibilizadas na sala de aula virtual (chat, 
central de mensagem, anotações etc.). As aulas serão ministradas na modalidade EaD - Campus Virtual. 
O conteúdo da disciplina criado especialmente para este ambiente online foi planejado para estimular 
o pensamento crítico, a construção colaborativa do conhecimento e facilitar o processo ensino-
aprendizagem. Cabe ressaltar que esta disciplina será ministrada de acordo com a metodologia de EaD 
adotada pela Estácio. 

  

RECURSOS 
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O ambiente online oferece diversas interfaces que são moldadas para auxiliar a aprendizagem e provo-
car a interação entre professor-aluno e aluno-aluno. Entre elas pode-se citar: Fóruns de discussão de 
conteúdo e temas atuais pertinentes ao curso, Caixa de Mensagens, Chats, Biblioteca Virtual, Exercícios 
de Autocorreção e Atividades Interativas. As aulas contam com textos, hipertextos, imagens, flashs, 
exemplos que estabelecem interseções teórico-práticas, recursos gráficos e tecnológicos na contextua-
lização do conhecimento.  Ainda,   acesso à internet, softwares compatíveis com os protocolos da sala 
de aula virtual (como players, flash player, leitor de PDF, javascript, recursos HTML etc.). A sala de aula 
virtual disponibiliza aos alunos o acesso para baixar e executar tais aplicativos, caso não os tenha já 
instalados. 

  

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação da aprendizagem dos alunos nas disciplinas ocorrerá através das provas presenciais AV e 
AVS, sendo a cada uma delas atribuído o grau 10,0 (oito). As avaliações somativas são realizadas de 
forma presencial (provas), nos polos de educação a distância, elaboradas para cada disciplina do curso 
em que o discente está matriculado. Para cada disciplina o discente realiza as provas AV e/ou AVS. As 
avaliações presenciais são compostas por questões objetivas de múltipla escolha. Essas avaliações são 
corrigidas pelos tutores a distância alocados nas disciplinas/turmas do curso. Caso o aluno não obtenha 
sucesso na realização da AV para aprovação, poderá realizar a AVS. Uma avaliação suplementar que 
tem por objetivo oportunizar a recuperação do aluno, após a divulgação e o feedback de sua nota na 
AV.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

PROENÇA FILHO, Domício. Linguagem literária. 8. ed. São Paulo: Ática, 2009. 95 p. 

Alves, Danúbia Ferreira. Literatura espanhola II / Danúbia Ferreira Alves. Rio de Janeiro: SESES, 2016. 

ALARCÓN, Pedro Antônio de. Chapéu de três bicos e outras histórias. Rio de Janeiro: Círculo do Livro, 
19--. 229 p 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

MOISÉS, Massaud. Análise literária. 17. ed. rev. atual. São Paulo: Cultrix, 2008. 320 p. 

JAUSS, Hans Robert et al. Literatura e o leitor: textos de estetica da redac?o. Traduc?o Luiz Costa Lima. 
2. ed. rev. e ampl. S?o Paulo: Paz e Terra, 2002. 203 p.BSBW-2 

ALARCON, Pedro Antonio de. Sombrero de tres picos. Madrid: MJ, 2000. 124 p.BSBW-3 

Alessandra Fávero.OFICINA LITERÁ-
RIA.http://repositorio.savaestacio.com.br/site/index.html#/objeto/detalhes/2CCCF474-FAD1-47CE-
B547-54DA18DA35A1 

TUSON, Vicente. Poesia espa?ola de nuestro tiempo. Madrid: Anaya, 1990. 96 p.BSBW-3 

  

  

Disciplina: CEL0624 - LÍNGUA ESPANHOLA - ESTRUTURA SINTÁTICA I  

EMENTA 

A sintaxe da língua espanhola: estruturas sintáticas simples e compostas. Estudo das estruturas frasais 
e dos períodos coordenados e subordinados; análise de casos. 

  

OBJETIVOS GERAIS 

Compreender os princípios das estruturas sintáticas da Língua Espanhola.  
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Descrever as estruturas sintagmáticas das orações. 

Estudar os conectores de acordo com o contexto em que estão inseridos. 

Estudar as orações coordenadas e subordinadas.   

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar o uso das estruturas sintáticas em textos da norma culta e no registro oral. 

Articular, convenientemente, os sintagmas em suas interrelações, estrutura e funcionamento. 

Analisar de modo crítico as estruturas sintáticas da Língua Espanhola.  

Identificar as estruturas oracionais, classificando os tipos de período.  

Analisar os períodos, classificando as orações coordenadas e subordinadas. 

Diferenciar as orações coordenadas das subordinadas de acordo com os conectores utilizados.   

  

CONTEÚDOS 

1. Conectores 

1.1 Conjunções coordenativas  

1.2 Conjunções subordinativas 

1.3 Uso diferenciado de determinados conectores subordinativos 

  

2. Oração 

2.1 Classificação 

2.2 Diferença entre oração e frase 

2.3 Período simples 

2.3 Período composto  

  

3. Coordenação  

  

4. Subordinação  

4.1 Subordinadas substantivas 

4.2 Subordinadas adjetivas 

4.3 Subordinadas adverbiais  

  

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

promover leitura e discussão de textos relevantes;   elaborar exercícios relativos à disciplina;  utili-
zar dicionários  e estimular a prática dessa utilização;   promover dinâmica de grupo  e  estudo dirigido. 
Pretende-se, para atingir os objetivos traçados, utilizar como metodologia aulas interativas, ainda que 
se faça uso, também, de uma abordagem expositiva. Objetiva-se visar, sempre, ao desenvolvimento das 
habilidades linguísticas de compreensão e expressão oral e escrita, concomitantemente ao ensino das 
estruturas sintáticas da Língua Espanhola. A discussão e a reflexão teórica serão acompanhadas de ati-
vidades práticas, contando-se com  recursos de textos de  variados gêneros para o estudo do conteúdo. 

  

RECURSOS 
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O ambiente online oferece diversas interfaces que são moldadas para auxiliar a aprendizagem e provo-
car a interação entre professor-aluno e aluno-aluno. Entre elas pode-se citar: Fóruns de discussão de 
conteúdo e temas atuais pertinentes ao curso, Caixa de Mensagens, Chats, Biblioteca Virtual, Exercícios 
de Autocorreção e Atividades Interativas. As aulas contam com textos, hipertextos, imagens, flashs, 
exemplos que estabelecem interseções teórico-práticas, recursos gráficos e tecnológicos na contextua-
lização do conhecimento.  Ainda,   acesso à internet, softwares compatíveis com os protocolos da sala 
de aula virtual (como players, flash player, leitor de PDF, javascript, recursos HTML etc.). A sala de aula 
virtual disponibiliza aos alunos o acesso para baixar e executar tais aplicativos, caso não os tenha já 
instalados. 

  

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação da aprendizagem dos alunos nas disciplinas ocorrerá através das provas presenciais AV e 
AVS, sendo a cada uma delas atribuído o grau 10,0 (oito). As avaliações somativas são realizadas de 
forma presencial (provas), nos polos de educação a distância, elaboradas para cada disciplina do curso 
em que o discente está matriculado. Para cada disciplina o discente realiza as provas AV e/ou AVS. As 
avaliações presenciais são compostas por questões objetivas de múltipla escolha. Essas avaliações são 
corrigidas pelos tutores a distância alocados nas disciplinas/turmas do curso. Caso o aluno não obtenha 
sucesso na realização da AV para aprovação, poderá realizar a AVS. Uma avaliação suplementar que 
tem por objetivo oportunizar a recuperação do aluno, após a divulgação e o feedback de sua nota na 
AV.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

MILANI, Esther Maria. Gramática de espanhol para brasileiros. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2001. 384 p. 

FREIRE, Maria Teodora Rodriguez Monzú. Síntesis gramatical de la lengua española: una gramática con-
trastiva español-portugues. 5. ed. São Paulo: Enterprise, 1999. 152 p. ISBN 8586766097. 
SÁNCHEZ, Aquilino; MARTÍN, Ernesto; MATILLA, J. A. Gramática practica de español para extranje-
ros. 19. ed. Madrid: SGEL, 2000. 231 p. 
FERREIRA, Danúbia. Língua espanhola: estrutura sintática I / Danúbia Ferreira. Rio de Janeiro : SESES, 
2016. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FERNANDES, Nieves Garcia. Español 2000 - Nivel Superior. Madrid: Sgel, 1993 

FERNANDES, Nieves Garcia. Español 2000 - Nivel Medio. Madrid: Sgel, 1991 

SÁNCHEZ, Jesus Lobato. Español sin fronteras - Nivel intermediario - Libro del aluno. Madrid: Sgel, 1998 

SÁNCHEZ, Jesus Lobato. Español sin fronteras - Nivel avanzado - Libro del aluno. Madrid: Sgel, 1999 

SÁNCHEZ, Aquilino; MARTÍN, Ernesto; MATILLA, J. A. Gramática práctica de español para extranjeros. 
23. ed.Madrid: SGEL, 2004 

  

  

Disciplina: CEL0625 - ESTÁGIO SUP. DE ESPANHOL I 

EMENTA 
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Reflexão sobre a legislação referente ao ensino de língua estrangeira. Vivência no ensino de espanhol 
como língua estrangeira. Observação e regência de aulas. Planejamento, execução e avaliação de aulas 
de espanhol como língua estrangeira. 

  

OBJETIVOS GERAIS 

I - contribuir com o desenvolvimento de habilidades relacionadas à formação acadêmica e profissional, 
compreendendo a realidade estudada de modo integrado e sistêmico; 

II - proporcionar elementos que contribuam para o desenvolvimento da capacidade crítica do aluno 
frente á complexidade organizacional; 

III - desenvolver a habilidade de relacionamento humano, comunicação interpessoal e de interpretação 
da realidade percebida no campo de estágio; IV - conceder ao discente condições de aplicar, na prática, 
o embasamento técnico e teórico auferido ao longo do curso; 
Portuguesa 
V - contribuir com a inserção do estudante na sociedade, considerando os aspectos éticos, a postura 
pessoal e profissional inerentes ao desempenho da profissão; 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Conduzir o aluno a identificar as diferenças entre espanhole português 

Trabalhar com atividades em que proporcione discussões sobre os temas propostos em relaçâo à Amé-
rica Latina 

Tentar desenvolver nos alunos a capacidade de se posicionarem criticamente sobre as discussões; 

trabalhar com estratégias de compreensão textual na língua espanhola  com base no conhecimento do 
gênero, funcional e gramatical;  

Avaliar o interesse e aprendizado dos alunos em sala da aula; 

  

CONTEÚDOS 

1.      Apresentação da disciplina e dos procedimentos para elaboração do relatório.  

2.      A estrutura da educação básica e seus componentes curriculares.  

3.      A aprendizagem baseada em projetos: breve história.  

4.      Criação e planejamento de projetos escolares.  

5.      Projetos de sucesso.  

6.      A elaboração do plano de aula.  

7.      A indisciplina na escola: tema em debate.  

8.      Material didádico e ensino-aprendizagem de línguas.  

9.      Língua materna: avaliação de materiais didáticos.  

10.      Língua materna: produção de materiais didáticos.  

11.      Língua materna: avaliando testes e provas.  

12.      Língua estrangeira: leitura e escrita - avaliação de materiais didáticos.  

13.      Língua estrangeira: leitura e escrita - produção de materiais didáticos.  

14.      Língua estrangeira: avaliando testes e provas.  

15.      Vantagens e desvantagens dos métodos de avaliação: tema em debate. 

  

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 
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Aulas interativas, em ambiente virtual de aprendizagem, nas quais o conhecimento é exposto ao aluno 
de acordo com um desenho didático planejado para adequar o meio de entrega ao conhecimento par-
ticular da disciplina. Na sala de aula virtual, a metodologia de entrega de conteúdo contempla, além 
dos conceitos e temáticas das aulas propriamente ditas, leitura de textos pertinentes ao assunto, hiper-
textos, links orientados, estudos de caso, atividades animadas de aplicação do conhecimento, simula-
dores virtuais, quiz interativo, simulados, biblioteca virtual etc. Quanto à metodologia de ensino, o 
docente é responsável por mediar o conteúdo e sua integralização, com vistas ao aprendizado coopera-
tivo e colaborativo, norteando-se pelo incentivo à troca constante entre os atores envolvidos e à cons-
trução coletiva do conhecimento. Para tal, cabe ao docente organizar e orientar as discussões no 
fórum, bem como nas outras ferramentas de comunicação disponibilizadas na sala de aula virtual (chat, 
central de mensagem, anotações etc.). As aulas serão ministradas na modalidade EaD - Campus Virtual. 
O conteúdo da disciplina criado especialmente para este ambiente online foi planejado para estimular 
o pensamento crítico, a construção colaborativa do conhecimento e facilitar o processo ensino-
aprendizagem. Cabe ressaltar que esta disciplina será ministrada de acordo com a metodologia de EaD 
adotada pela Estácio. 

  

RECURSOS 

O ambiente online oferece diversas interfaces que são moldadas para auxiliar a aprendizagem e provo-
car a interação entre professor-aluno e aluno-aluno. Entre elas pode-se citar: Fóruns de discussão de 
conteúdo e temas atuais pertinentes ao curso, Caixa de Mensagens, Chats, Biblioteca Virtual, Exercícios 
de Autocorreção e Atividades Interativas. As aulas contam com textos, hipertextos, imagens, flashs, 
exemplos que estabelecem interseções teórico-práticas, recursos gráficos e tecnológicos na contextua-
lização do conhecimento.  Ainda,   acesso à internet, softwares compatíveis com os protocolos da sala 
de aula virtual (como players, flash player, leitor de PDF, javascript, recursos HTML etc.). A sala de aula 
virtual disponibiliza aos alunos o acesso para baixar e executar tais aplicativos, caso não os tenha já 
instalados. 

  

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

Avaliação da prática de aula através do relatório obrigatório e documentação apresentados ao final do 
período. 

  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

POTTER, Louise. Guia para o ensino de língua estrangeira: orientações sobre a arte de ensinar idio-
mas. São Paulo: 2012.  
MARTINEZ, Pierre. Didática de línguas estrangeiras. Parábola, 2012.  
ARÉVALO, AMARAL, PALEVI e GÓMES. Prática de ensino e estágio supervisionado de espanhol I. Rio de 
Janeiro: SESES, 2016. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CASTRO, Amelia Domingues de; CARVALHO, Anna Maria Pessoa de (Org). Ensinar a ensinar: didática 
para escola fundamental e média. 2014. Cengage Learning, São Paulo: 195 p. 

MIZUKAMI, Maria da Graca Nicoletti. Ensino: as abordagens do processo. São Paulo: EPU, 2007. 119 p. 
ISBN 978-85-12-30350-5. 
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DIAZ BORDENAVE, Juan E.; PEREIRA, Adair Martins. Estratégias de ensino-aprendizagem. 24. ed. Petró-
polis: Vozes, 2002. 312 p. 

VEIGA, Ilma Passos Alencastro (Org.). Técnicas de ensino: porque não? 12. ed. Campinas: Papirus, 2001. 
149 p. 

MOAR, Antonio. Aprenda a perguntar: como obter a resposta certa utilizando a arte de pergun-
tar. Niterói, RJ: Impetus, 2015. 86p. ISBN 978-85-7626-823-9. 

  

  

Disciplina: CEL0609 - PRODUÇÃO TEXTUAL EM LÍNGUA ESPANHOLA  

EMENTA 

Os registros linguísticos.  A organização  textual. Os conectores e a estrutura da redação. Elaboração de 
textos. 

  

OBJETIVOS GERAIS 

Conhecer a estrutura básica da língua para comunicar-se  via oral e escrita.  

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

·   Identificar os registros linguísticos, distinguindo-os de idioletos;  

·   Aplicar, adequadamente, os conectores na produção textual; 

·   Elaborar textos relativos às modalidades de redação; 

·   Adquirir a competência comunicativa da expressão escrita; 

·   Diferenciar os registros em função da sua aplicabilidade.    

  

CONTEÚDOS 

Unidade 1. As variedades da linguagem 

1.1. Registros; 

1.2. Registro formal e registro informal-coloquial.  

Unidade 2. Produção textual 

2.1. Organização das ideias – coesão e coerência; 

2.2. Elaboração do texto.  

Unidade 3. Os conectores  

3.1. Os conectores de coordenação; 

3.2. Os conectores de subordinação.  

Unidade 4. Tipologia textual  

4.1. Narração; 

4.2. Descrição; 

4.3. Exposição; 

4.4. Argumentação ou persuasão.  

  

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 
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Aulas interativas, em ambiente virtual de aprendizagem, nas quais o conhecimento é exposto ao aluno 
de acordo com um desenho didático planejado para adequar o meio de entrega ao conhecimento par-
ticular da disciplina. Na sala de aula virtual, a metodologia de entrega de conteúdo contempla, além 
dos conceitos e temáticas das aulas propriamente ditas, leitura de textos pertinentes ao assunto, hiper-
textos, links orientados, estudos de caso, atividades animadas de aplicação do conhecimento, simula-
dores virtuais, quiz interativo, simulados, biblioteca virtual etc. Quanto à metodologia de ensino, o 
docente é responsável por mediar o conteúdo e sua integralização, com vistas ao aprendizado coopera-
tivo e colaborativo, norteando-se pelo incentivo à troca constante entre os atores envolvidos e à cons-
trução coletiva do conhecimento. Para tal, cabe ao docente organizar e orientar as discussões no 
fórum, bem como nas outras ferramentas de comunicação disponibilizadas na sala de aula virtual (chat, 
central de mensagem, anotações etc.). As aulas serão ministradas na modalidade EaD - Campus Virtual. 
O conteúdo da disciplina criado especialmente para este ambiente online foi planejado para estimular 
o pensamento crítico, a construção colaborativa do conhecimento e facilitar o processo ensino-
aprendizagem. Cabe ressaltar que esta disciplina será ministrada de acordo com a metodologia de EaD 
adotada pela Estácio. 

  

RECURSOS 

O ambiente online oferece diversas interfaces que são moldadas para auxiliar a aprendizagem e provo-
car a interação entre professor-aluno e aluno-aluno. Entre elas pode-se citar: Fóruns de discussão de 
conteúdo e temas atuais pertinentes ao curso, Caixa de Mensagens, Chats, Biblioteca Virtual, Exercícios 
de Autocorreção e Atividades Interativas. As aulas contam com textos, hipertextos, imagens, flashs, 
exemplos que estabelecem interseções teórico-práticas, recursos gráficos e tecnológicos na contextua-
lização do conhecimento.  Ainda,   acesso à internet, softwares compatíveis com os protocolos da sala 
de aula virtual (como players, flash player, leitor de PDF, javascript, recursos HTML etc.). A sala de aula 
virtual disponibiliza aos alunos o acesso para baixar e executar tais aplicativos, caso não os tenha já 
instalados. 

  

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação da aprendizagem dos alunos nas disciplinas ocorrerá através das provas presenciais AV e 
AVS, sendo a cada uma delas atribuído o grau 10,0 (oito). As avaliações somativas são realizadas de 
forma presencial (provas), nos polos de educação a distância, elaboradas para cada disciplina do curso 
em que o discente está matriculado. Para cada disciplina o discente realiza as provas AV e/ou AVS. As 
avaliações presenciais são compostas por questões objetivas de múltipla escolha. Essas avaliações são 
corrigidas pelos tutores a distância alocados nas disciplinas/turmas do curso. Caso o aluno não obtenha 
sucesso na realização da AV para aprovação, poderá realizar a AVS. Uma avaliação suplementar que 
tem por objetivo oportunizar a recuperação do aluno, após a divulgação e o feedback de sua nota na 
AV.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ECHEVERRIA, Josiane Raquel Pivato. Produção Textual em Língua Espanhola. Rio de Janeiro: SESES, 
2016. 
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SOARES, Magda; CAMPOS, Edson Nascimento. Técnica de redação: as articulações lingüísticas como 
técnica de pensamento. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 2000. 191 p. 

SÁNCHEZ, Aquilino; MARTÍN, Ernesto; MATILLA, J. A. Gramática practica de español para extranje-
ros. 19. ed. Madrid: SGEL, 2000. 231 p. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender: os sentidos do texto. São Paulo.: Con-
texto, 2014. 216 p ISBN 9788572443272. 

SOUZA, Luiz Marques de; CARVALHO, Sérgio Waldeck de. Compreensão e produção de textos. 11. ed. 
Petrópolis: Vozes, 2006. 173 p. 

FÁVERO, Leonor Lopes. Coesão e coerência textuais. 9. ed. São Paulo: Ática, 2002. 104 p. 

MARTIN, Ivan Rodrigues. Espanhol série Brasil. São Paulo: Ática, 2007 

MARTÍNEZ ALMOYNA, Julio. Dicionário de português-espanhol. Porto: Porto Ed., 2000. 1.332 p. 

  

  

Disciplina: CEL0619 - LÍNGUA ESPANHOLA - ASPECTOS MORFOSSINTÁTICOS  

EMENTA 

A estrutura da Língua Espanhola: sintagma nominal; o emprego dos pronomes. Estudo da sintaxe espa-
nhola: a oração e seus termos. 

  

OBJETIVOS GERAIS 

Conhecer os princípios da estrutura sintática da Língua Espanhola à luz da análise de estudiosos da 
área. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar o emprego das estruturas oracionais em texto. 

Reconhecer a estrutura sintagmática, sua interrelação e funcionamento. 

  

CONTEÚDOS 

Unidade 1 - Morfologia e Sintaxe 

1.1 Conceito de Morfologia 

1.2 Conceito de Sintaxe 

3.      A relação entre morfologia e a sintaxe 

  

Unidade 2 - Sintagma Nominal 

2.  O substantivo (formação de gênero e número) 

2.1. Heterogénericos. 

2.2. O artigo 

2.2. O adjetivo (formação de gênero, número e grau) 

2.2. Concordância Nominal 

2.3. Pronomes  

2.3.1. Demonstrativos Possessivos e Indefinidos 

2.3.2. Pessoais  

2.3.3. Reflexivos e recíprocos 

  

Unidade 3 - SINTAGMA VERBAL 
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3.O verbo 

3.1. Tempos e Modos 

3.2. Regulares e irregulares 

3.4. A Perífrase (definição e estrutura) 

3.4.1. Construções com llamarse,estar,ser e hacer 

3.5. O uso dos verbos gustar e parecer 

3.5. Referências temporais e advérbios 

  

 Unidade 4 - SINTAGMA ORACIONAL 

4.Oração (definição, componentes e tipos) 

4.1.Estrutura da oração 

4.1.2.Sujeito e predicado 

4.2. Concordância (verbo/sujeito/atributo) 

4.3. Os complementos verbais 

  

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

Aulas interativas, em ambiente virtual de aprendizagem, nas quais o conhecimento é exposto ao aluno 
de acordo com um desenho didático planejado para adequar o meio de entrega ao conhecimento par-
ticular da disciplina. Na sala de aula virtual, a metodologia de entrega de conteúdo contempla, além 
dos conceitos e temáticas das aulas propriamente ditas, leitura de textos pertinentes ao assunto, hiper-
textos, links orientados, estudos de caso, atividades animadas de aplicação do conhecimento, simula-
dores virtuais, quiz interativo, simulados, biblioteca virtual etc. Quanto à metodologia de ensino, o 
docente é responsável por mediar o conteúdo e sua integralização, com vistas ao aprendizado coopera-
tivo e colaborativo, norteando-se pelo incentivo à troca constante entre os atores envolvidos e à cons-
trução coletiva do conhecimento. Para tal, cabe ao docente organizar e orientar as discussões no 
fórum, bem como nas outras ferramentas de comunicação disponibilizadas na sala de aula virtual (chat, 
central de mensagem, anotações etc.). As aulas serão ministradas na modalidade EaD - Campus Virtual. 
O conteúdo da disciplina criado especialmente para este ambiente online foi planejado para estimular 
o pensamento crítico, a construção colaborativa do conhecimento e facilitar o processo ensino-
aprendizagem. Cabe ressaltar que esta disciplina será ministrada de acordo com a metodologia de EaD 
adotada pela Estácio. 

  

RECURSOS 

O ambiente online oferece diversas interfaces que são moldadas para auxiliar a aprendizagem e provo-
car a interação entre professor-aluno e aluno-aluno. Entre elas pode-se citar: Fóruns de discussão de 
conteúdo e temas atuais pertinentes ao curso, Caixa de Mensagens, Chats, Biblioteca Virtual, Exercícios 
de Autocorreção e Atividades Interativas. As aulas contam com textos, hipertextos, imagens, flashs, 
exemplos que estabelecem interseções teórico-práticas, recursos gráficos e tecnológicos na contextua-
lização do conhecimento.  Ainda,   acesso à internet, softwares compatíveis com os protocolos da sala 
de aula virtual (como players, flash player, leitor de PDF, javascript, recursos HTML etc.). A sala de aula 
virtual disponibiliza aos alunos o acesso para baixar e executar tais aplicativos, caso não os tenha já 
instalados. 
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PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação da aprendizagem dos alunos nas disciplinas ocorrerá através das provas presenciais AV e 
AVS, sendo a cada uma delas atribuído o grau 10,0 (oito). As avaliações somativas são realizadas de 
forma presencial (provas), nos polos de educação a distância, elaboradas para cada disciplina do curso 
em que o discente está matriculado. Para cada disciplina o discente realiza as provas AV e/ou AVS. As 
avaliações presenciais são compostas por questões objetivas de múltipla escolha. Essas avaliações são 
corrigidas pelos tutores a distância alocados nas disciplinas/turmas do curso. Caso o aluno não obtenha 
sucesso na realização da AV para aprovação, poderá realizar a AVS. Uma avaliação suplementar que 
tem por objetivo oportunizar a recuperação do aluno, após a divulgação e o feedback de sua nota na 
AV.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MILANI, Esther Maria. Gramatica de espanhol para brasileiros. 2. ed. S?o Paulo: Saraiva, 2001. 384 p. 

FREIRE, Maria Teodora Rodriguez Monzú. Síntesis gramatical de la lengua española: una gramática con-
trastiva español-portugues. 5. ed. São Paulo: Enterprise, 1999. 152 p. ISBN 8586766097. 
SÁNCHEZ, Aquilino; MARTÍN, Ernesto; MATILLA, J. A. Gramática practica de español para extranje-
ros. 19. ed. Madrid: SGEL, 2000. 231 p. 
CARLOS, Érika. Língua espanhola: aspectos morfossintáticos. Rio de Janeiro : SESES, 2016 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

MILANI, Esther Maria. Gramática de espanhol para brasileiros. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2001. 384 p. 

SARMIENTO, Ramon. Los Pronembes. Madrid: Sgel, 1994 
SANCHEZ, Aquilino; MARTIN, Ernesto; MATILLA, J. A. Gramatica practica de espa?ol para extranjeros. 
19. ed. Madrid: SGEL, 2000. 231 p. 
Dias , Luiza schalkoski.Gramática y vocabulario: desde la teoría hacia la práctica en el aula de ELE. 
http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582127933 
REYES, Graciela. Como escribir bien en espa?ol: manual de redaccion. 5. ed. Madrid: Arco Libros, 2006. 
375 p. 

  

Disciplina: CEL0613 - PRÁTICA ORAL EM LÍNGUA ESPANHOLA II  

EMENTA 

El objetivo de este curso de Prática Oral em Língua Espanhola II es hacer que los estudiantes interac-
túen en situaciones reales de comunicación partiendo de un nivel de lengua intermedio. A través de 
una metodología comunicativa se pondrán en práctica las cuatro destrezas: expresión oral y escrita y 
comprensión auditiva y lectora, con énfasis en la oralidad. Se busca desarrollar la competencia comuni-
cativa del estudiante para que interactúe lingüísticamente de manera apropiada, para lo que se practi-
cará en el aula la competencia lingüística (gramática, léxico y ortografía) adecuada a la situación 
comunicativa y siempre que sea posible teniendo en cuenta el contexto cultural. Asimismo, se hará 
hincapié en el desarrollo de la competencia estratégica 

  

OBJETIVOS GERAIS 

Desenvolver as quatro habilidades linguísticas (com ênfase na prática oral) exercitando a competência 
comunicativa. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.      Expresión oral: 

-           Interactuar con seguridad en asuntos habituales del día a día.  

-           Intercambiar, comprobar y confirmar información.  

-           Tomar parte en conversaciones y debates. 

  

-            Manifestar las lagunas de comprensión y usar diferentes recursos lingüísticos para aclarar signi-
ficados. 

2. Expresión escrita: 

-           Tomar apuntes sobre un tema general y/o académico. 

-           Escribir notas transmitiendo información.  

-           Escribir textos cohesionados.  

-           Escribir descripciones medianamente complejas. 

-           Relatar las propias experiencias. 

3. Comprensión auditiva:  

-           El alumno será capaz de seguir una conversación y reaccionar adecuadamente.  

-           Seguir los puntos principales en la exposición de un tema en lenguaje estándar. 

-           Controlar la propia comprensión y pedir aclaraciones y/o repeticiones.  

-           Intercambiar, verificar y confirmar informaciones y opiniones.  

4. Comprensión lectora: 

  

-            Leer textos sobre temas generales y/o académicos, con un grado satisfactorio de comprensión. 

  

-      Comprender textos reconociendo la intención comunicativa concreta (pedir y dar información o 
explicaciones, reclamar, agradecer?) 

  

-         Localizar información específica en textos largos y reunir las informaciones provenientes de dife-
rentes fuentes para realizar una tarea específica. 

  

CONTEÚDOS 

1.  

CG1: Estilo indirecto con el verbo introductorio en Presente de Indicativo (Dice que, ha dicho que + 
INDICATIVO). Pronombres de OD y OI.  

CF.1: Transmitir lo dicho por otro. Hacer referencia a lo escrito. La prensa. 

2.  

CG2: Pasados: Pretérito Pluscuamperfecto de Indicativo.  

 CF2: Narrar, describir acciones pasadas I.  

3. 

CG3: Revisión general de pasados (contraste entre Pretérito Indefinido, Perfecto,  Imperfecto y Pluscu-
amperfecto). Pasados irregulares. 

CF3: Narrar, describir acciones pasadas II. Viajes. 

4. 

CG4: Imperativo negativo. Presente del Subjuntivo con valor de imperativo. No + OD y OI. QUE + INDI-
CATIVO.  

CF4: Actos de habla I: Expresar prohibición y mandatos. Expresar consejos. 

5.  



167 

 

CG5: Presente del Subjuntivo. Verbos irregulares. Ojalá + SUNJUNTIVO. QUE + SUBJUNTIVO.  

CF5: Actos de habla II: Expresar deseos. Expresar indiferencia. Expresar probabilidad. 

6.  

CG6: Verbos de entendimiento, percepción y lengua + INDICATIVO o SUBJUNTIVO. Ser/ Estar/ Parecer + 
adjetivos, substantivos y adverbios. No creer que + INDICATIVO.  

CF.6: Opinar y valorar. Dar tu punto de vista. Asegurar.  Las enfermedades. 

7.  

CG7: Verbos de sentimento + INDICATIVO o SUBJUNTIVO. Preposiciones. 

CF7: Expresar sentimientos, gustos, pena, enfado, rabia, frustración. Expresar sorpresa. 

8.  

 CG8: Verbos de influencia + QUE + SUBJUNTIVO. Yo, en tu lugar + CONDICIONAL. Imperfecto del Sub-
juntivo. 

CF.8: Pedir y dar consejos. Recomendar.  

9. 

CG9: V1 + Nombre + V2 + INDICATIVO o SUBJUNTIVO. Repaso de Ser y Estar. Pronombres Relativos. 

CF9: Describir objetos. Describir lo que conocemos. Describir lo que buscamos, deseamos o no cono-
cemos. Describir el carácter de las personas. Estados de ánimo. 

10. 

CG10: Cuando + INDICATIVO o SUBJUNTIVO. Conjunciones y marcadores temporales. 

CF10: Hablar del futuro: hacer planes y proyectos. 

 11. 

CG11: Oraciones finales: Para y Para que. Otras fórmulas para la expresión de la finalidad. 

CF11: Expresar finalidad y ponerla en relación con los planes de futuro. 

12. 

CG12: Oraciones condicionales con Si + INDICATIVO o SUBJUNTIVO. Formas gramaticales para la expre-
sión de la causa. 

CF12: Expresar condiciones posibles e imposibles. Expresar causa y justificación. Ponerse en el lugar del 
otro. 

13. 

CG13: Aunque + INDICATIVO o SUBJUNTIVO. Conjunciones consecutivas: pero, sin embargo, sino... 

CF13: Expresar concesión.  Expresar consecuencia.  

14. 

CG14: Estilo indirecto con el verbo introductorio en pasado. Transformaciones temporales y léxicas. 

CF14: Transmitir lo dicho y lo escrito por otros en otro tiempo y lugar. Mostrar inseguridad en la trans-
misión de un mensaje. 

  

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 
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Procedimentos que julgar necessários para a condução e cumprimento do programa da disciplina, en-
tretanto,  fazemos sugestões:   Programar aulas interativas: expositivas e dialogadas;     promover leitu-
ra e discussão de textos relevantes;   elaborar exercícios relativos à disciplina;  utilizar dicionários  e 
estimular a prática dessa utilização;   promover dinâmica de grupo  e  estudo dirigido.  Esta disciplina 
segue um modelo curricular comunicativo com orientações práticas para o aluno ser bem sucedido na 
hora de se enfrentar no mundo cotidiano. As atividades propostas no decorrer do curso são baseadas 
no Enfoque por Tarefas, cuja prática visa o desenvolvimento das quatro destrezas comunicativas, dan-
do especial atenção à compreensão e expressão oral, bem como à aquisição de vocabulário específico e 
aspectos formais da língua. 

RECURSOS 

O ambiente online oferece diversas interfaces que são moldadas para auxiliar a aprendizagem e provo-
car a interação entre professor-aluno e aluno-aluno. Entre elas pode-se citar: Fóruns de discussão de 
conteúdo e temas atuais pertinentes ao curso, Caixa de Mensagens, Chats, Biblioteca Virtual, Exercícios 
de Autocorreção e Atividades Interativas. As aulas contam com textos, hipertextos, imagens, flashs, 
exemplos que estabelecem interseções teórico-práticas, recursos gráficos e tecnológicos na contextua-
lização do conhecimento.  Ainda,   acesso à internet, softwares compatíveis com os protocolos da sala 
de aula virtual (como players, flash player, leitor de PDF, javascript, recursos HTML etc.). A sala de aula 
virtual disponibiliza aos alunos o acesso para baixar e executar tais aplicativos, caso não os tenha já 
instalados. 

  

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação da aprendizagem dos alunos nas disciplinas ocorrerá através das provas presenciais AV e 
AVS, sendo a cada uma delas atribuído o grau 10,0 (oito). As avaliações somativas são realizadas de 
forma presencial (provas), nos polos de educação a distância, elaboradas para cada disciplina do curso 
em que o discente está matriculado. Para cada disciplina o discente realiza as provas AV e/ou AVS. As 
avaliações presenciais são compostas por questões objetivas de múltipla escolha. Essas avaliações são 
corrigidas pelos tutores a distância alocados nas disciplinas/turmas do curso. Caso o aluno não obtenha 
sucesso na realização da AV para aprovação, poderá realizar a AVS. Uma avaliação suplementar que 
tem por objetivo oportunizar a recuperação do aluno, após a divulgação e o feedback de sua nota na 
AV.  

  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

PEDRAZA JIMENEZ, Felipe B.; RODRIGUEZ CACERES, Milagros. Vamos a hablar: curso de lengua españo-
la. 6. ed. São Paulo: Ática, 1999-2002. 1 v. ISBN 8508041063 (v.3). 

ESTEVES, Antônio R. Guia de conversação: português-espanhol. 2. ed. Rio de Janeiro: Bertrand, 1995. 
336 p. ISBN 85-286-0299-0. 
CARLOS, Erika Michela. Prática oral em língua espanhola II. Rio de Janeiro : SESES, 2016. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CARABELA, Monográfico: La enseñanza del español como lengua extranjera. Madrid: Sgel, 1998 

ARTÉS, Jose Siles. Histórias para conversar - nivel superior. Madrid: Sgel, 1990 

La Escritura en Lengua Espaola. 



169 

 

http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582123829 

MILANI, Esther Maria. Gramatica de espanhol para brasileiros. 2. ed. S?o Paulo: Saraiva, 2001. 384 p. 

BLANCA, Aguirre. El Español por professiones. Madrid: Sgel, 1992 

  

Disciplina: CEL0617 - FUNDAMENTOS DA TRADUÇÃO EM LÍNGUA ESPANHOLA  

EMENTA 

Apresentação de conceitos fundamentais em tradução, seu lugar nos estudos literários, culturais e lin-
guísticos atuais. Desenvolvimento de comparação sistemática entre pontos específicos do Espanhol e 
do Português. Apresentação e discussão de questões específicas de tradução ligadas a variações. 

  

OBJETIVOS GERAIS 

Discutir o universo atual de estudo e trabalho a ser desenvolvido na área da tradução. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Desenvolver comparação sistemática das questões levantadas por análise de contrastes e especificida-
des entre as línguas espanhola e portuguesa; 

Analisar a transposição de uma língua para outra, considerando aspectos morfológicos, sintáticos, se-
mânticos e pragmáticos; 

Reconhecer e analisar informações sobre as atuais visões literária e lingüística dos estudos da tradução; 

Desenvolver visão crítica e postura ética dos alunos em relação às atividades relacionadas à tradução; 

Identificar aspectos práticos relacionados à prática profissional dos tradutores. 

  

CONTEÚDOS 

Unidade1: 

1.1 Modalidades de tradução e interpretação. 

1.2 Enfoques da tradução:  

1.2.1 Lingüísticos 

1.2.2 Socioculturais 

1.2.3 Psicolingüísticos. 

1.3 Contraste Espanhol/Português 

1.4 Formas de tratamento e seu uso 

1.5 Pronomes sujeito, complementos e átonos. 

1.6 Construções reflexivas. 

  

Unidade2: 

2.1 Contraste Espanhol/Português: 

2.2 Construções reflexivas 

2.3 Gênero e número de substantivos e adjetivos. 

2.4 Artigo 

2.5 Sufixos e prefixos 

2.6 Comparativos 

2.7 Demonstrativos 

2.8 Possessivos 



170 

 

2.9 Indefinidos 

  

Unidade 3 

3.1 Contraste Espanhol/Português: 

3.2 Expressar quantidade e tempo 

3.3 Preposições 

3.4 Pronomes relativos, interrogativos e exclamativos. 

3.5 Expressar gostos, sensações e sentimentos 

3.6 Imperativo 

3.7 Indicativo 

3.8 Subjuntivo 

3.9 Verbos de "cambio" 

3.10 Perífrases verbais e modismos 

  

Unidade 4 

4.1 Contraste Espanhol/Português: 

4.2 Formas impessoais do verbo 

  

PROCEDIMENTO DE ENSINO 

Aulas interativas, em ambiente virtual de aprendizagem, nas quais o conhecimento é exposto ao aluno 
de acordo com um desenho didático planejado para adequar o meio de entrega ao conhecimento par-
ticular da disciplina. Na sala de aula virtual, a metodologia de entrega de conteúdo contempla, além 
dos conceitos e temáticas das aulas propriamente ditas, leitura de textos pertinentes ao assunto, hiper-
textos, links orientados, estudos de caso, atividades animadas de aplicação do conhecimento, simula-
dores virtuais, quiz interativo, simulados, biblioteca virtual etc. Quanto à metodologia de ensino, o 
docente é responsável por mediar o conteúdo e sua integralização, com vistas ao aprendizado coopera-
tivo e colaborativo, norteando-se pelo incentivo à troca constante entre os atores envolvidos e à cons-
trução coletiva do conhecimento. Para tal, cabe ao docente organizar e orientar as discussões no 
fórum, bem como nas outras ferramentas de comunicação disponibilizadas na sala de aula virtual (chat, 
central de mensagem, anotações etc.). As aulas serão ministradas na modalidade EaD - Campus Virtual. 
O conteúdo da disciplina criado especialmente para este ambiente online foi planejado para estimular 
o pensamento crítico, a construção colaborativa do conhecimento e facilitar o processo ensino-
aprendizagem. Cabe ressaltar que esta disciplina será ministrada de acordo com a metodologia de EaD 
adotada pela Estácio. 

  

RECURSOS 
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O ambiente online oferece diversas interfaces que são moldadas para auxiliar a aprendizagem e provo-
car a interação entre professor-aluno e aluno-aluno. Entre elas pode-se citar: Fóruns de discussão de 
conteúdo e temas atuais pertinentes ao curso, Caixa de Mensagens, Chats, Biblioteca Virtual, Exercícios 
de Autocorreção e Atividades Interativas. As aulas contam com textos, hipertextos, imagens, flashs, 
exemplos que estabelecem interseções teórico-práticas, recursos gráficos e tecnológicos na contextua-
lização do conhecimento.  Ainda,   acesso à internet, softwares compatíveis com os protocolos da sala 
de aula virtual (como players, flash player, leitor de PDF, javascript, recursos HTML etc.). A sala de aula 
virtual disponibiliza aos alunos o acesso para baixar e executar tais aplicativos, caso não os tenha já 
instalados. 

  

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação da aprendizagem dos alunos nas disciplinas ocorrerá através das provas presenciais AV e 
AVS, sendo a cada uma delas atribuído o grau 10,0 (oito). As avaliações somativas são realizadas de 
forma presencial (provas), nos polos de educação a distância, elaboradas para cada disciplina do curso 
em que o discente está matriculado. Para cada disciplina o discente realiza as provas AV e/ou AVS. As 
avaliações presenciais são compostas por questões objetivas de múltipla escolha. Essas avaliações são 
corrigidas pelos tutores a distância alocados nas disciplinas/turmas do curso. Caso o aluno não obtenha 
sucesso na realização da AV para aprovação, poderá realizar a AVS. Uma avaliação suplementar que 
tem por objetivo oportunizar a recuperação do aluno, após a divulgação e o feedback de sua nota na 
AV.  

  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

OTTONI, P. TRADUÇÃO: A pratica da diferenca. UNICAMP, 2005. 174 
MILTON, John. Tradução: teoria e prática. 3.ed. São Paulo: Martins Fontes, 2010.  
CAMARGO, Caio Vieira Reis de. Fundamentos da tradução em língua espanhola. Rio de Janeiro : SESES, 
2016. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ALVES, Fábio; MAGALHÃES, Célia; PAGANO, Adr+A168:A172iana. Traduzir com Autonomia: estratégias 
para o tradutor em formação. São Paulo: Contexto, 
2000.http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788572441469 

MARTÍNEZ ALMOYNA, Julio. Dicionário de português-espanhol. Porto: Porto Ed., 2000. 1.332 p. 

BATALHA, Maria Cristina; PONTES JUNIOR, Geraldo. Traduc?o. Petropolis: Vozes, 2007. 116 p.BSBW-2 

ARROJO, Rosemary. Oficina de tradução: a teoria na prática. Pearson.  

ALVES, Fábio; MAGALHÃES, Célia; PAGANO, Adriana. Traduzir com Autonomia: estratégias para o tradu-
tor em formação. São Paulo: Contexto, 2000. 

  

  

Disciplina: CEL0620 - SEMINÁRIOS EM LÍNGUA ESPANHOLA : ESTUDOS LING.  

EMENTA 
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Oferecer uma aproximação linguística às principais línguas oficiais e dialetos utilizados nos países his-
panos, assim como a determinados pontos gramaticais que apresentam dificuldades nos estudantes 
brasileiros com a finalidade de servir como guia do desenvolvimento das competências e habilidades 
dos futuros docentes de língua espanhola. Trabalhar com diversas atividades que reflitam o amplo uni-
verso apresentados nos objetivos. 

  

OBJETIVOS GERAIS 

Contribuir para a melhoria no processo de ensino/aprendizagem (E/A) do Espanhol/Língua Estrangeira 
(E/LE). 

Rever assuntos importantes abordados ao longo do curso, aprofundando especificamente questões 
linguísticas. 

Capacitar o aluno no que se refere a questões linguísticas das línguas e dialetos presentes no âmbito 
hispano. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Exercitar a reflexão sobre os estudos linguísticos em língua espanhola. 

Conhecer o processo de evolução das línguas faladas em Hispanoamérica e na Espanha, bem como suas 
variantes peninsulares e americanas. 

Apresentar diversas atividades para um conhecimento mais aprofundado da riqueza linguística do uni-
verso hispano. 

Refletir sobre algumas das dificuldades linguísticas específicas do brasileiro no estudo da língua espa-
nhola. 

Oferecer exercícios, atividades e dinâmicas que visem aprofundar pontos específicos da gramática da 
língua espanhola. 

  

CONTEÚDOS 

Unidade 1: A formação do espanhol. 

      1.1 origem do espanhol 

      1.2 a evolução do espanhol 

      1.4 o espanhol atual 

  

Unidade 2: As línguas oficiais e dialetos do espanhol na Espanha. 

2.1 as línguas oficiais (catalão, galego, basco) 

2.2 os dialetos do espanhol na Espanha 

  

Unidade 3: As línguas oficiais de Hispanoamérica e dialetos do espanhol nas Américas. 

      3.1 Línguas oficiais em Hispanoamérica (guaraní, quechua, aymara) 

      3.2 Dialetos do espanhol na América (voseo, Caribe...) 

  

Unidade 4: Dificuldades específicas do Espanhol para o estudante brasileiro I 

      4.1 Usos do SE I 

      4.2 Usos do SE II 

  

Unidad 5: Dificuldades específicas do Espanhol para o estudante brasileiro II 

5.1 Verbos de mudança 
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5.2 Preposição e regência 

5.3 Perífrases 

  

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

Aulas interativas, em ambiente virtual de aprendizagem, nas quais o conhecimento é exposto ao aluno 
de acordo com um desenho didático planejado para adequar o meio de entrega ao conhecimento par-
ticular da disciplina. Na sala de aula virtual, a metodologia de entrega de conteúdo contempla, além 
dos conceitos e das temáticas das aulas propriamente ditas, leitura de textos pertinentes ao assunto, 
hipertextos, links orientados, estudos de caso, atividades animadas de aplicação do conhecimento, 
simuladores virtuais, perguntas e respostas, simulados, biblioteca virtual etc. O docente é responsável 
por mediar o conteúdo e sua integralização, com vistas ao aprendizado cooperativo e colaborativo, 
norteando-se pelo incentivo à troca constante entre os atores envolvidos e à construção coletiva do 
conhecimento. Para tal, cabe ao docente organizar e orientar as discussões no fórum, bem como nas 
outras ferramentas de comunicação disponibilizadas na sala de aula virtual (chat, central de mensagem, 
anotações etc.). As aulas serão ministradas na modalidade EAD - Campus Virtual. O conteúdo da disci-
plina criado especialmente para este ambiente on-line foi planejado para estimular o pensamento críti-
co, a construção colaborativa do conhecimento e facilitar o processo de ensino e de aprendizagem. A 
disciplina será ministrada de acordo com a metodologia de EAD adotada pela Estácio, sob supervisão de 
um curador. 

  

RECURSOS 

Aulas online e teletransmitidas, fóruns, avaliações.  

  

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação da aprendizagem dos alunos nas disciplinas ocorrerá através das provas presenciais AV e 
AVS, sendo a cada uma delas atribuído o grau 10,0 (oito). As avaliações somativas são realizadas de 
forma presencial (provas), nos polos de educação a distância, elaboradas para cada disciplina do curso 
em que o discente está matriculado. Para cada disciplina o discente realiza as provas AV e/ou AVS. As 
avaliações presenciais são compostas por questões objetivas de múltipla escolha. Essas avaliações são 
corrigidas pelos tutores a distância alocados nas disciplinas/turmas do curso. Caso o aluno não obtenha 
sucesso na realização da AV para aprovação, poderá realizar a AVS. Uma avaliação suplementar que 
tem por objetivo oportunizar a recuperação do aluno, após a divulgação e o feedback de sua nota na 
AV.  

  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ORLANDI, Eni Puccinelli. Que é lingüística. São Paulo: Brasiliense, 2000. 70 p. 
MUSSALIM, Fernanda; BENTES, Anna Cristina (Org.). Introduc?o a linguistica: dominios e fronteiras. 4. 
ed. S?o Paulo: Cortez, 2004. 2 v. 
Maria Paz Pizarro.LINGUÍSTICA APLICADA AO ENSINO DA LÍNGUA ESPANHOLA 
.http://repositorio.savaestacio.com.br/site/index.html#/objeto/detalhes/5FD76408-98E2-4A84-96D4-
9D0B7C0DC1B0 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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REYES, Graciela. Como escribir bien en espa?ol: manual de redaccion. 5. ed. Madrid: Arco Libros, 2006. 
375 p.BSBW-2 

GRAN diccionario de la lengua espa?ola. 9. ed. Madrid: SGEL, 2000. 1.983 p.BSBW-3 

ESTEVES, Antonio R. Guia de conversac?o: portugues-espanhol. 2. ed. Rio de Janeiro: Bertrand, 1995. 
336 p. ISBN 85-286-0299-0. 

MILANI, Esther Maria. Gramatica de espanhol para brasileiros. 2. ed. S?o Paulo: Saraiva, 2000. 384 p. 
SANCHEZ, Aquilino; MARTIN, Ernesto; MATILLA, J. A. Gramatica practica de espa?ol para extranjeros. 
19. ed. Madrid: SGEL, 2000. 231 p                                  

Disciplina: CEL0617 - OFICINA DE TRADUÇÃO I: PROSA (ESPANHOL)  

EMENTA 

 Desenvolvimento da capacidade de reconhecimento dos aspectos linguísticos característicos da língua 
portuguesa e da língua espanhola, evidenciando componente pragmático específico de cada uma.    
Desenvolvimento da habilidade de escrita no Português e no Espanhol.  Consolidação do estudo das 
estruturas da língua espanhola em seus aspectos morfológicos, sintáticos, semânticos, léxicos, fonoló-
gicos e pragmáticos, desenvolvendo habilidades compreensão e expressão oral e escrita.  

  

OBJETIVOS GERAIS 

Desenvolver habilidades de compreender textos na língua portuguesa em nível médio de proficiência e 
redigi-los na língua espanhola,  levando em conta não somente características sintáticas, morfológicas e 
lexicais, mas também aspectos estilísticos e culturais. 

 Praticar atividades em um campo de trabalho que exige muitos conhecimentos  linguísticos e sociocul-
turais. 

Perceber a atividade da tradução como promissora no campo das letras.  

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Adquirir conhecimento sobre novas tecnologias voltadas para a atividade de tradução, assim como para 
as características do mercado de tradução. 

Desenvolver habilidades para produção de textos da língua materna para a língua alvo e vice-versa. 

Traçar um panorama da Tradução com variada tipologia textual em gêneros diversos nos idiomas  - 
Português- Espanhol.   

Traçar um panorama da Tradução dentro da produção literária moderna em prosa nos idiomas Portu-
guês- Espanhol.  

  

CONTEÚDOS 

Unidade 1 - Textualidade  

1.1 Unidades de tradução, unidade textual, coesão e coerência, conotação e denotação e intertextuali-
dade. 

Unidade 2 - Procedimentos da Tradução  

2.1 Correspondência formal e a equivalência textual, equivalência formal e dinâmica e equivalência 
linguística. 

Unidade 3 - Tradução Literária   

3.1 A tradução literária e suas especificidades, comparação entre originais e tradução de obras literá-
rias, competências do tradutor literário, metodologias de pesquisa, prática com textos não literários 
(empresariais, jornalísticos, técnicos.) 
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Unidade 4 - Tradução Automática 

Unidade 5 - Modalidades de interpretação e seus erros 

Unidade 6 - Dublagem e Legendagem 

Unidade 7 - Novas tecnologias aplicadas à Tradução 

Unidade 8 - Tradução e o mercado de trabalho 

  

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

Promover leitura e discussão de textos relevantes;   elaborar exercícios relativos à disciplina;  utilizar 
dicionários  e estimular a prática dessa utilização;   promover dinâmica de grupo  e  estudo dirigido. 
Também trabalho de tradução de textos para o português.Utilização dos meios disponíveis em EaD 
para desenvolvimento da capacidade de análise linguística e escrita em Português e Espanhol. 

  

RECURSOS 

O ambiente online oferece diversas interfaces que são moldadas para auxiliar a aprendizagem e provo-
car a interação entre professor-aluno e aluno-aluno. Entre elas pode-se citar: Fóruns de discussão de 
conteúdo e temas atuais pertinentes ao curso, Caixa de Mensagens, Chats, Biblioteca Virtual, Exercícios 
de Autocorreção e Atividades Interativas. As aulas contam com textos, hipertextos, imagens, flashs, 
exemplos que estabelecem interseções teórico-práticas, recursos gráficos e tecnológicos na contextua-
lização do conhecimento.  Ainda,   acesso à internet, softwares compatíveis com os protocolos da sala 
de aula virtual (como players, flash player, leitor de PDF, javascript, recursos HTML etc.). A sala de aula 
virtual disponibiliza aos alunos o acesso para baixar e executar tais aplicativos, caso não os tenha já 
instalados. 

  

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação da aprendizagem dos alunos nas disciplinas ocorrerá através das provas presenciais AV e 
AVS, sendo a cada uma delas atribuído o grau 10,0 (oito). As avaliações somativas são realizadas de 
forma presencial (provas), nos polos de educação a distância, elaboradas para cada disciplina do curso 
em que o discente está matriculado. Para cada disciplina o discente realiza as provas AV e/ou AVS. As 
avaliações presenciais são compostas por questões objetivas de múltipla escolha. Essas avaliações são 
corrigidas pelos tutores a distância alocados nas disciplinas/turmas do curso. Caso o aluno não obtenha 
sucesso na realização da AV para aprovação, poderá realizar a AVS. Uma avaliação suplementar que 
tem por objetivo oportunizar a recuperação do aluno, após a divulgação e o feedback de sua nota na 
AV.  

  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

OTTONI, P.TRADUÇÃO: A pratica da diferenca. UNICAMP, 2005. 174 

MILTON, John. Tradução: teoria e prática. 3.ed. São Paulo: Martins Fontes, 2010. 274p. ISBN 978-85-
61635-93-0. 
POTTER, Louise. Guia para o ensino de lingua estrangeira: orientac?es sobre a arte de ensinar idiomas. 
S?o Paulo: 2012. 153 ISBN 978-85-7844-108-1. 
CAMARGO. Caio Vieira Reis de. Fundamentos da tradução em língua espanhola. Rio de Janeiro : SESES, 
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2016 

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 
ESTEVES, Antonio R. Guia de conversac?o: portugues-espanhol. 2. ed. Rio de Janeiro: Bertrand, 1995. 
336 p. ISBN 85-286-0299-0. 

CAMPOS, Geir. Que e traduc?o. 2. ed. S?o Paulo: Brasiliense, 2004. 86 p. 

ARROJO, Rosemary. Oficina de tradução: a teoria na prática. Pearson 

MARTINEZ ALMOYNA, Julio. Dicionario de portugues-espanhol. Porto Alegre, RS: Porto Ed., 2003. 1332 
p. 

SÁNCHEZ, Aquilino; MARTÍN, Ernesto; MATILLA, J. A. Gramática práctica de español para extranjeros. 
23. ed.Madrid: SGEL, 2004 

  

  

Disciplina: CEL0629 - LÍNGUA ESPANHOLA - ESTRUTURA SINTÁTICA II  

EMENTA 

História da língua espanhola do latim vulgar ao espanhol moderno. O espanhol da Península e da Amé-
rica: unidade e diversidade. O espanhol coloquial: fenômenos morfológicos e sintáticos.  Expressão oral 
e escrita.  

  

OBJETIVOS GERAIS 

Entender a evolução da língua espanhola desde a romanização até o espanhol moderno. 

Conhecer as diferenças entre o espanhol da Espanha e o da América, bem como as marcas que os ca-
racterizam em ambos os registros, na atualidade.  

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Apontar os elementos formadores e transformadores da Língua Espanhola. 

Analisar a política e a história da expansão do castelhano na Península Ibérica e na América.  

Distinguir variantes morfossintáticas e lexicais do espanhol ibérico e americano. 

Identificar as manifestações lingüísticas de diferentes estratos sócio-culturais.  

Diferenciar as estruturas coloquiais das estruturas formais. 

  

CONTEÚDOS 

Unidade 1. Os elementos formadores e a expansão da Língua Espanhola  

    1.1 O latim vulgar e o latim hispânico 

    1.2 Os elementos germânicos e árabes  

    1.3 O castelhano na Península Ibérica e na América 

    1.4 Os dialetos e o bilingüismo. 

  

Unidade 2. A Língua Espanhola: normas e fenômenos linguísticos  

    2.1 As gramáticas: concepção e critérios de organização 

   2.2 O espanhol moderno 

   2.3 A língua espanhola no mundo e em Espanha 

  

Unidade 3. Unidade e diversidade do espanhol 

   3.1 O espanhol peninsular e o espanhol americano 
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   3.2 Os aspectos sócio-linguísticos  

   3.3 Expressões idiomáticas e "refranero" 

   3.4 O espanhol coloquial  

  

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

Programar aulas interativas: expositivas e dialogadas;     promover leitura e discussão de textos relevan-
tes;   elaborar exercícios relativos à disciplina;  utilizar dicionários  e estimular a prática dessa utiliza-
ção;   promover dinâmica de grupo  e  estudo dirigido. Pretende-se, para atingir os objetivos traçados, 
utilizar como metodologia aulas interativas, privilegiando-se o raciocínio indutivo-dedutivo. Ainda que 
se faça uso também de uma abordagem expositiva, visa-se, sempre, ao desenvolvimento das habilida-
des linguísticas de compreensão e expressão oral e escrita, concomitantemente ao ensino da história 
da Língua Espanhola. A discussão e a reflexão teórica serão acompanhadas de atividades práticas, con-
tando-se com recursos variados para o estudo do conteúdo. 

  

RECURSOS 

O ambiente online oferece diversas interfaces que são moldadas para auxiliar a aprendizagem e provo-
car a interação entre professor-aluno e aluno-aluno. Entre elas pode-se citar: Fóruns de discussão de 
conteúdo e temas atuais pertinentes ao curso, Caixa de Mensagens, Chats, Biblioteca Virtual, Exercícios 
de Autocorreção e Atividades Interativas. As aulas contam com textos, hipertextos, imagens, flashs, 
exemplos que estabelecem interseções teórico-práticas, recursos gráficos e tecnológicos na contextua-
lização do conhecimento.  Ainda,   acesso à internet, softwares compatíveis com os protocolos da sala 
de aula virtual (como players, flash player, leitor de PDF, javascript, recursos HTML etc.). A sala de aula 
virtual disponibiliza aos alunos o acesso para baixar e executar tais aplicativos, caso não os tenha já 
instalados. 

  

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação da aprendizagem dos alunos nas disciplinas ocorrerá através das provas presenciais AV e 
AVS, sendo a cada uma delas atribuído o grau 10,0 (oito). As avaliações somativas são realizadas de 
forma presencial (provas), nos polos de educação a distância, elaboradas para cada disciplina do curso 
em que o discente está matriculado. Para cada disciplina o discente realiza as provas AV e/ou AVS. As 
avaliações presenciais são compostas por questões objetivas de múltipla escolha. Essas avaliações são 
corrigidas pelos tutores a distância alocados nas disciplinas/turmas do curso. Caso o aluno não obtenha 
sucesso na realização da AV para aprovação, poderá realizar a AVS. Uma avaliação suplementar que 
tem por objetivo oportunizar a recuperação do aluno, após a divulgação e o feedback de sua nota na 
AV.  

  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MILANI, Esther Maria. Gramática de espanhol para brasileiros. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2001. 384 p. 

FREIRE, Maria Teodora Rodriguez Monzú. Síntesis gramatical de la lengua española: una gramática con-
trastiva español-portugues. 5. ed. São Paulo: Enterprise, 1999. 152 p. ISBN 8586766097. 
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SÁNCHEZ, Aquilino; MARTÍN, Ernesto; MATILLA, J. A. Gramática practica de español para extranje-
ros. 19. ed. Madrid: SGEL, 2000. 231 p. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FERNANDES, Nieves Garcia. Español 2000 - Nivel Elemental. Madrid: Sgel, 1991 

FERNANDES, Nieves Garcia. Español 2000 - Nivel Medio. Madrid: Sgel, 1991 

FERNANDES, Nieves Garcia. Español 2000 - Nivel Superior. Madrid: Sgel, 1993 

SÁNCHEZ, Jesus Lobato. Español sin fronteras - Nivel intermediario - Libro del aluno. Madrid: Sgel, 1998 

SÁNCHEZ, Jesus Lobato. Español sin fronteras - Nivel avanzado - Libro del aluno. Madrid: Sgel, 1999 

  

  

Disciplina: CEL0630 - SEMINÁRIOS INTEGRADOS EM ESPANHOL  

EMENTA 

Conceitos de tradução e tradutor. A falsa proximidade entre as duas línguas pelo viés da Gramática 
Contrastiva Española. Revisão de estilo. Tradução intercultural, Introdução à dublagem. Tradução de 
textos clássicos, técnicos e públicos. 

  

OBJETIVOS GERAIS 

Produzir, comparar e analisar traduções de diversos textos. 

Apresentar ao aluno as primeiras ferramentas para a tradução de distintos tipos de texto. 

Proporcionar um panorama crítico diante das peculiaridades do texto traduzido. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Comparar traduções e versões em espanhol-português-espanhol, de textos técnicos, literários e docu-
mentos notariais em língua espanhola e portuguesa. 

Exercitar os instrumentos teóricos da tradutologia. 

Exercitar e manejar as ferramentas básicas do fazer tradutório. 

Desenvolver a visão crítica no que concerne a produção do texto traduzido. 

  

CONTEÚDOS 

Unidade I- Fundamentos da tradução  

1.1    Teorias e conceitos do fazer tradutório; 

1.2    Principais dificuldades de um tradutor quanto à falsa proximidade dos idiomas; 

1.3    O estilo pessoal do tradutor; 

1.4    Os falsos amigos na poesia; 

1.5    Forma e conteúdo. 

  

Unidade II - Traduções e campos específicos 

2.1 O domínio da cultura das línguas de partida e chegada; 

2.1 A dublagem, suas técnicas e características; 

2.3 O texto técnico e sua tradução. 

2.4 Traduções Públicas. 

  

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 
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Aulas interativas, em ambiente virtual de aprendizagem, nas quais o conhecimento é exposto ao aluno 
de acordo com um desenho didático planejado para adequar o meio de entrega ao conhecimento par-
ticular da disciplina. Na sala de aula virtual, a metodologia de entrega de conteúdo contempla, além 
dos conceitos e das temáticas das aulas propriamente ditas, leitura de textos pertinentes ao assunto, 
hipertextos, links orientados, estudos de caso, atividades animadas de aplicação do conhecimento, 
simuladores virtuais, perguntas e respostas, simulados, biblioteca virtual etc. O docente é responsável 
por mediar o conteúdo e sua integralização, com vistas ao aprendizado cooperativo e colaborativo, 
norteando-se pelo incentivo à troca constante entre os atores envolvidos e à construção coletiva do 
conhecimento. Para tal, cabe ao docente organizar e orientar as discussões no fórum, bem como nas 
outras ferramentas de comunicação disponibilizadas na sala de aula virtual (chat, central de mensagem, 
anotações etc.). As aulas serão ministradas na modalidade EAD - Campus Virtual. O conteúdo da disci-
plina criado especialmente para este ambiente on-line foi planejado para estimular o pensamento críti-
co, a construção colaborativa do conhecimento e facilitar o processo de ensino e de aprendizagem. A 
disciplina será ministrada de acordo com a metodologia de EAD adotada pela Estácio, sob supervisão de 
um curador. 

  

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação da aprendizagem dos alunos nas disciplinas ocorrerá através das provas presenciais AV e 
AVS, sendo a cada uma delas atribuído o grau 10,0 (oito). As avaliações somativas são realizadas de 
forma presencial (provas), nos polos de educação a distância, elaboradas para cada disciplina do curso 
em que o discente está matriculado. Para cada disciplina o discente realiza as provas AV e/ou AVS. As 
avaliações presenciais são compostas por questões objetivas de múltipla escolha. Essas avaliações são 
corrigidas pelos tutores a distância alocados nas disciplinas/turmas do curso. Caso o aluno não obtenha 
sucesso na realização da AV para aprovação, poderá realizar a AVS. Uma avaliação suplementar que 
tem por objetivo oportunizar a recuperação do aluno, após a divulgação e o feedback de sua nota na 
AV.  

  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CARABELA, Monográfico: Lengua y Cultura em el aula E/LE. Madrid: Sgel, 1999 

ZARO, Juan Jesús, Manual de Traduccion: a manual of translation. Madrid: Sgel, 1998 

ZARO, Juan Jesús, Manual de Traduccion: a manual of translation. Madrid: Sgel, 1998 

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ZARO, Juan Jesús, Manual de Traduccion: a manual of translation. Madrid: Sgel, 1998 

MILANI, Esther Maria. Gramática de espanhol para brasileiros. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2001. 384 p. 

MARTÍNEZ ALMOYNA, Julio. Dicionário de português-espanhol. Porto: Porto Ed., 2000. 1.332 p. 

ARROJO, Rosemary. Oficina de tradução: a teoria na prática. Pearson 

GODOY, Elena. Para entender a versificação espanhola...e gostar dela. Pearson 

  

Disciplina: CEL0631 - ESTÁGIO SUPERV. DE ESPANHOL II  



180 

 

EMENTA 

O Ensino das habilidades da língua espanhola e suas implicações no ensino médio.  As crenças sobre o 
ensino de espanhol como língua instrumental ou segunda língua e as suas influências na atuação do 
professor em sala de aula. Habilidades desenvolvidas e procedimentos metodológicos necessarios ao 
ensino médio. 

  

OBJETIVOS GERAIS  

Inspirar a capacidade de realização do estudante através do uso das tecnologias e metodologias adota-
das no cotidiano profissional; 

Ampliar a integração instituição de ensino, unidades concedentes e alunos estagiários visando gerar 
benefícios e ganhos de eficiência entre os participantes, motivando o desenvolvimento dos estágios 
curriculares. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Proporcionar ao aluno base teórico-prática indispensável para a compreensão das questões básicas 
ligadas ao 

Ensino e aprendizagem do espanhol neste segmento e, consequentemente, desenvolver a consciência 
lingüístico-pedagógica do aluno. 

  

CONTEÚDOS 

Unidade 1 : A abordagem no  Ensino das habilidades de Língua Espanhola no Ensino Médio: 

1.1. As habilidades orais 

1.2. As habilidades auditivas 

1.3. As habilidades da escrita 

1.4. O ensino da leitura no contexto brasileiro 

1.5. As abordagens pedagógicas do ensino de vocabulário 

  

Unidade 2 : A relação escola/docente/aluno/família e as repercussões em sala de aula 

2.1. O discurso do professor 

2.2. O discurso do aluno 

  

PROCEDIMENTO DE ENSINO 

Através do cotidiano escolar, o docente poderá promover confronto entre teoria e prática  e ainda, 
possibilitar aos estagiários a modificação  da realidade, em função dos objetivos previstos.  

  

RECURSOS 
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Aulas interativas, em ambiente virtual de aprendizagem, nas quais o conhecimento é exposto ao aluno 
de acordo com um desenho didático planejado para adequar o meio de entrega ao conhecimento par-
ticular da disciplina. Na sala de aula virtual, a metodologia de entrega de conteúdo contempla, além 
dos conceitos e temáticas das aulas propriamente ditas, leitura de textos pertinentes ao assunto, hiper-
textos, links orientados, estudos de caso, atividades animadas de aplicação do conhecimento, simula-
dores virtuais, quiz interativo, simulados, biblioteca virtual etc. Quanto à metodologia de ensino, o 
docente é responsável por mediar o conteúdo e sua integralização, com vistas ao aprendizado coopera-
tivo e colaborativo, norteando-se pelo incentivo à troca constante entre os atores envolvidos e à cons-
trução coletiva do conhecimento. Para tal, cabe ao docente organizar e orientar as discussões no 
fórum, bem como nas outras ferramentas de comunicação disponibilizadas na sala de aula virtual (chat, 
central de mensagem, anotações etc.). As aulas serão ministradas na modalidade EaD - Campus Virtual. 
O conteúdo da disciplina criado especialmente para este ambiente online foi planejado para estimular 
o pensamento crítico, a construção colaborativa do conhecimento e facilitar o processo ensino-
aprendizagem. Cabe ressaltar que esta disciplina será ministrada de acordo com a metodologia de EaD 
adotada pela Estácio. 

  

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

Avaliação da prática de aula através do relatório obrigatório e documentação apresentados ao final do 
período. 

  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MARTINEZ, Pierre. Didática de línguas estrangeiras. Parábola, 2012. 109 p. 

POTTER, Louise. Guia para o ensino de língua estrangeira: orientações sobre a arte de ensinar idio-
mas. São Paulo: 2012.  

RAPAPORT, Ruth. Comunicação e Tecnologia no Ensino de Línguas. Pearson. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BURIOLLA, Marta A. Feiten. O Estágio supervisionado. 7. ed. São Paulo: Cortez, 2011. 182 p. ISBN 
9788524914003. 

PICONEZ, Stela C. Bertholo (Coord.). Prática de ensino e o estágio supervisionado. 17. ed. Campinas: 
Papirus, 2009. 139 p. 

SCHÖN, Donald A. Educando o profissional reflexivo: um novo design para o ensino e a aprendiza-
gem. Porto Alegre: ARTMED, 2007. 256 p. 

MIZUKAMI, Maria da Graca Nicoletti. Ensino: as abordagens do processo. São Paulo: EPU, 2007. 119 p. 
ISBN 978-85-12-30350-5. 

DIAZ BORDENAVE, Juan E.; PEREIRA, Adair Martins. Estratégias de ensino-aprendizagem. 24. ed. Petró-
polis: Vozes, 2002. 312 p. 

  

  

Disciplina: CEL0626 - SEMINÁRIOS EM LÍNGUA ESPANHOLA: ESTUDOS LITERARIOS  

EMENTA 

A literatura, como forma de ensino/aprendizagem do Espanhol Língua Estrangeira. Leitura e crítica de 
obras literárias em língua espanhola. O cinema não somente como meio de diversão, mas também 
como ferramenta de trabalho no âmbito da educação.  
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OBJETIVOS GERAIS 

Contribuir com o crescimento de habilidades relacionadas à formação de um professor/leitor, ao de-
senvolver a habilidade de interpretação da realidade, através da leitura de textos literários e do cinema 
para contribuir com a inserção do estudante na sociedade, considerando aspectos técnicos, inerentes 
ao desempenho da profissão. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Trabalhar com atividades que proporcionem discussões sobre os temas propostos em relação a Espa-
nha e a América Hispânica; 

Tentar desenvolver nos alunos a capacidade de se posicionarem criticamente nas discussões da maté-
ria; 

Trabalhar com estratégias de compreensão textual na língua espanhola com base no conhecimento do 
gênero literário; 

Avaliar o interesse e aprendizado dos alunos através de suas participações nas atividades propostas; 

Proporcionar elementos que contribuam para o desenvolvimento da capacidade crítica do aluno; 

Conceder ao discente condições de aplicar, na prática, o embasamento teórico auferido ao longo do 
curso; 

Conduzir o aluno a identificar as diferenças entre as várias obras e seus movimentos literários. 

  

CONTEÚDOS 

Unidade 1 - Literatura no século de Ouro Espanhol 

1.1 La Celestina, de Fernando de Rojas - um drama universal. 

1.2 Lazarillo de Tormes, anônimo - o pícaro. 

1.3 Don Quijote de La Mancha - o clássico por excelência. 

  

Unidade 2 - Teatro espanhol século XIX 

2.1 El sí de las niñas, de Leandro Fernández de Moratín - drama do Neoclassicismo 

2.2 Don Juan Tenorio, de José Zorrilla - o personagem e o mito. Diálogo com Don Juan de Marco 

  

Unidade 3 - Literatura gauchesca e romantismo hispano-americano no século XIX 

3.1 Martín Fierro, de José Hernández e Don Segundo Sombra, de Ricardo Güiraldes - literatura gauches-
ca. 

3.2 María, de Jorge Isaacs - romance hispano-americano. 

  

Unidad 4 - A sociedade espanhola antes e depois da guerra civil. 

4.1 La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca - a Generação do 27. 

4.2 La lengua de las mariposas, de Manuel Rivas - relação professor-aluno; período pré-guerra civil es-
panhola. 

4.3 La Colmena, de Camilo José Cela - o período de pós-guerra. 

  

Unidade 5 - Narrativa hispano-americana no século XX 
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5.1 El espectro, de Horacio Quiroga - as metalinguagens. 

5.2 Pantaleón y las visitadoras, de Mario Vargas Llosa - os meios de comunicação de massa. 

5.3 Crónica de una muerte anunciada, de Gabriel García Márquez - retrato político da América Latina. 

5.4 La casa de los espíritus, de Isabel Allende - ditaduras. Realismo mágico. 

5.5 Ardiente paciencia, de Antonio Skármeta - Neruda e sua obra: a mulher, o amor, a terra, a natureza. 

  

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

Aulas interativas, em ambiente virtual de aprendizagem, nas quais o conhecimento é exposto ao aluno 
de acordo com um desenho didático planejado para adequar o meio de entrega ao conhecimento par-
ticular da disciplina. Na sala de aula virtual, a metodologia de entrega de conteúdo contempla, além 
dos conceitos e das temáticas das aulas propriamente ditas, leitura de textos pertinentes ao assunto, 
hipertextos, links orientados, estudos de caso, atividades animadas de aplicação do conhecimento, 
simuladores virtuais, perguntas e respostas, simulados, biblioteca virtual etc. O docente é responsável 
por mediar o conteúdo e sua integralização, com vistas ao aprendizado cooperativo e colaborativo, 
norteando-se pelo incentivo à troca constante entre os atores envolvidos e à construção coletiva do 
conhecimento. Para tal, cabe ao docente organizar e orientar as discussões no fórum, bem como nas 
outras ferramentas de comunicação disponibilizadas na sala de aula virtual (chat, central de mensagem, 
anotações etc.). As aulas serão ministradas na modalidade EAD - Campus Virtual. O conteúdo da disci-
plina criado especialmente para este ambiente on-line foi planejado para estimular o pensamento críti-
co, a construção colaborativa do conhecimento e facilitar o processo de ensino e de aprendizagem.A 
disciplina será ministrada de acordo com a metodologia de EAD adotada pela Estácio, sob supervisão de 
um curador.  

  

RECURSOS 

As aulas contam com textos, hipertextos, imagens, flashs, exemplos que estabelecem interseções teóri-
cas e práticas, recursos gráficos e tecnológicos, todos ordenados no contexto e nos objetivos do que é 
ensinado, rumo ao conhecimento. Acceso à internet, softwares compatíveis com os protocolos da sala 
de aula virtual (como players, flash player, leitor de PDF, javascript, recursos HTML etc) A sala de aula 
virtual disponibiliza aos alunos o acesso para baixar e executar tais aplicativos, caso não os tenha já 
instalados. 

  

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 
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A avaliação da aprendizagem dos alunos nas disciplinas ocorrerá através das provas presenciais AV e 
AVS, sendo a cada uma delas atribuído o grau 10,0 (oito). As avaliações somativas são realizadas de 
forma presencial (provas), nos polos de educação a distância, elaboradas para cada disciplina do curso 
em que o discente está matriculado. Para cada disciplina o discente realiza as provas AV e/ou AVS. As 
avaliações presenciais são compostas por questões objetivas de múltipla escolha. Essas avaliações são 
corrigidas pelos tutores a distância alocados nas disciplinas/turmas do curso. Caso o aluno não obtenha 
sucesso na realização da AV para aprovação, poderá realizar a AVS. Uma avaliação suplementar que 
tem por objetivo oportunizar a recuperação do aluno, após a divulgação e o feedback de sua nota na 
AV.  

  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

PROENÇA FILHO, Domício. Linguagem literária. 8. ed. São Paulo: Ática, 2009. 95 p. 

AUERBACH, Erich. Mimesis: a representação da realidade na literatura ocidental. 5. ed. São Paulo: Pers-
pectiva, 2007. 507 p. 

HAUSER, Arnold. História social da arte e da literatura. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 1032 p. ISBN 
978-85-336-0837-3. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BARTHES, Roland. Prazer do texto. Tradução J. Guinsburg. 5. ed. São Paulo: Perspectiva, 1999. 86 p. 

CLIFFORD, James. Experiência etnográfica: antropologia e literatura no século XX. Rio de Janeiro: UFRJ, 
1998. 319 p. 

JAMESON, Fredric. Pós-modernismo: a lógica cultural do capitalismo tardio. 2. ed. São Paulo: Ática, 
1997. 431 p. 

OLIVEIRA, Roberto Cardoso de et al. Pós-modernidade. 5. ed. Campinas, SP: UNICAMP, 1995. 88 p. 

Danúbia Ferreira Alves. LITERATURA ESPANHOLA 
II.http://repositorio.savaestacio.com.br/site/index.html#/objeto/detalhes/F9E4D0AB-9FE2-41C4-B586-
11A09B363366 

  

Disciplina: CEL0627 - OFICINA DE TRADUAÇÃO II: POESIA (ESPANHOL)  

EMENTA 

Conceito de recriação de um texto poético. A falsa proximidade entre as duas línguas. Forma x conteú-
do em um poema. Domínio da língua de chegada. Principais teorias tradutórias. O princípio da literali-
dade. O princípio da fidelidade.  

  

OBJETIVOS GERAIS 

Produzir, comparar e analisar traduções de textos poéticos e versões de canções. Proporcionar um pa-
norama crítico diante das peculiaridades do texto traduzido, especificamente a forma, o ritmo e o con-
teúdo do poema original. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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Comparar traduções e versões em espanhol-português-espanhol, de textos poéticos clássicos e con-
temporâneos escritos, originalmente, por poetas da língua espanhola e portuguesa. 

Exercitar os instrumentos teóricos da tradutologia. 

Exercitar a recriação textual e avaliar os limites do seu uso. 

Desenvolver a visão crítica no que concerne a produção do texto traduzido. 

Confrontar texto poético e texto de canção e os limites das suas traduções e versões. 

  

CONTEÚDOS 

Unidade I- Fundamentos da tradução poética 

1.1    Teorias tradutórias; 

1.2    Principais elementos na tradução poética; 

1.3    A recriação de um texto poético; 

1.4    Os falsos amigos na poesia; 

1.5    Forma e conteúdo. 

  

Unidade II - A língua de chegada e a cultura de partida 

2.1 O domínio da língua de chegada; 

2.1 As equivalências linguísticas; 

2.3 O conhecimento cultural da língua de partida. 

2.4 Forma, conteúdo e ritmo. 

  

PROCEDIMENTO DE ENSINO 

Aulas interativas, em ambiente virtual de aprendizagem, nas quais o conhecimento é exposto ao aluno 
de acordo com um desenho didático planejado para adequar o meio de entrega ao conhecimento par-
ticular da disciplina. Na sala de aula virtual, a metodologia de entrega de conteúdo contempla, além 
dos conceitos e das temáticas das aulas propriamente ditas, leitura de textos pertinentes ao assunto, 
hipertextos, links orientados, estudos de caso, atividades animadas de aplicação do conhecimento, 
simuladores virtuais, perguntas e respostas, simulados, biblioteca virtual etc. O docente é responsável 
por mediar o conteúdo e sua integralização, com vistas ao aprendizado cooperativo e colaborativo, 
norteando-se pelo incentivo à troca constante entre os atores envolvidos e à construção coletiva do 
conhecimento. Para tal, cabe ao docente organizar e orientar as discussões no fórum, bem como nas 
outras ferramentas de comunicação disponibilizadas na sala de aula virtual (chat, central de mensagem, 
anotações etc.). O docente é responsável por mediar o conteúdo e sua integralização, com vistas ao 
aprendizado cooperativo e colaborativo, norteando-se pelo incentivo à troca constante entre os atores 
envolvidos e à construção coletiva do conhecimento. Para tal, cabe ao docente organizar e orientar as 
discussões no fórum, bem como nas outras ferramentas de comunicação disponibilizadas na sala de 
aula virtual (chat, central de mensagem, anotações etc.). As aulas serão ministradas na modalidade EAD 
- Campus Virtual. O conteúdo da disciplina criado especialmente para este ambiente on-line foi plane-
jado para estimular o pensamento crítico, a construção colaborativa do conhecimento e facilitar o pro-
cesso de ensino e de aprendizagem. A disciplina será ministrada de acordo com a metodologia de EAD 
adotada pela Estácio, sob supervisão de um curador 
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RECURSOS 

Todos recursos necessários à disciplina on-line, como fórum, biblioteca virtual, videoaulas, conteúdo 
on-line, entre outros. 

  

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação da aprendizagem dos alunos nas disciplinas ocorrerá através das provas presenciais AV e 
AVS, sendo a cada uma delas atribuído o grau 10,0 (oito). As avaliações somativas são realizadas de 
forma presencial (provas), nos polos de educação a distância, elaboradas para cada disciplina do curso 
em que o discente está matriculado. Para cada disciplina o discente realiza as provas AV e/ou AVS. As 
avaliações presenciais são compostas por questões objetivas de múltipla escolha. Essas avaliações são 
corrigidas pelos tutores a distância alocados nas disciplinas/turmas do curso. Caso o aluno não obtenha 
sucesso na realização da AV para aprovação, poderá realizar a AVS. Uma avaliação suplementar que 
tem por objetivo oportunizar a recuperação do aluno, após a divulgação e o feedback de sua nota na 
AV.  

  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

PROENÇA FILHO, Domício. Linguagem literária. 8. ed. São Paulo: Ática, 2009. 95 p. 

MILTON, John. Tradução: teoria e prática. 3.ed. São Paulo: Martins Fontes, 2010. 274p. ISBN 978-85-
61635-93-0. 

ZARO, Juan Jesús, Manual de Traduccion: a manual of translation. Madrid: Sgel, 1998 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 
ESTEVES, Antonio R. Guia de conversação: portugues-espanhol. 2. ed. Rio de Janeiro: Bertrand, 1995. 
336 p. ISBN 85-286-0299-0. 

CAMPOS, Geir. Que e tradução. 2. ed. S?o Paulo: Brasiliense, 2004. 86 p. 

MARTINEZ ALMOYNA, Julio. Dicionario de portugues-espanhol. Porto Alegre, RS: Porto Ed., 2003. 1332 
p. 
POTTER, Louise. Guia para o ensino de lingua estrangeira: orientações sobre a arte de ensinar idiomas. 
São Paulo: 2012. 153 ISBN 978-85-7844-108-1. 
GONZÁLEZ Hermoso, C. R. & SÁNCHEZ Alfaro, M. Gramática de Español lengua extranjera. Normas y 
recursos para la comunicación. Madrid. Edelsa. 

  

Disciplina: CEL0293 - LITERATURA HISPANO-AMERICANA  

EMENTA 

Fundamentos da cultura hispano-americana e sua literatura. Introdução à discussão e problematização  
dos conceitos de hispanidade, americanidade, nação. Discussões sobre as relações entre cultura, arte. 
Literatura, sociedade e nacionalidade. A questão da origem e da transformação de uma nação. Estudo 
dos cronistas de viagem. A Literatura Hispano-Americana: estudo dos  principais autores hispano-
americanos. Estudo das novas narrativas hispano-americanas. 

  

OBJETIVOS GERAIS 

Compreender a produção cultural das principais nações hispano-americanas através da leitura de tex-
tos e obras dos autores hispano-americanos mais representativos. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Analisar as manifestações literárias dos diferentes países hispano-americanos em momentos históricos 
distintos. 

 Desenvolver o pensamento crítico em relação aos termos e autores abordados. 

Estudar as principais obras da literatura hispano-americana e sua relação com a cultura hispânica. 

  

CONTEÚDOS 

Unidade I 

Literatura da Conquista e Literatura Colonial: O Barroco Hispano-americano. 
1.1  Apresentação da disciplina: a) As culturas pré-colombinas; b) A crônica do descobrimento e seus 
cronistas. 

1.2  O Barroco hispano-americano: a) A poesia de Soror Juana Inés de la Cruz; b)  O teatro de Alarcón. 

   

Unidade II  
A expressão neoclássica: Princípios estéticos e literatura de Independência.  O Romantismo e o Realis-
mo na América Hispânica. 

2.1  A poesia de Andrés Bello; 

2.2  A Literatura Gauchesca e o herói nacional; 

2.3  A contística realista: El matadero. 

  

Unidade III 

Literatura Nacional: O Modernismo Hispano-Americano: "Nuestra América". 

3.1  Características estéticas do modernismo hispano-americano; 

3.2  A prosa modernista: Rodó e Horacio Quiroga; 

3.3  O Pós-Modernismo: a poesia de Gabriela Mistral. 

  

Unidade IV 

Os movimentos de vanguarda: as poesias de Jorge Luís Borges, Pablo Neruda e Nicolás Guillén. 

4.1  A simbologia borgiana: A poesia de Jorge Luis Borges; 

4.2  Nicolás Guillén: "A Transculturação"; 

4.3  A poética de Pablo Neruda. 

  

Unidade V 

A Nova narrativa Hispano-Americana:  A literatura Fantástica. 

5.1  A narrativa de Gabriel García Márquez; 

5.2  O Estranho, o Maravilhoso e o Fantástico; 

5.3  A contística Borgiana; 

5.4  A narrativa de MAnuel Puig; 

5.5  As obras de Carlos Fuentes e Mário Vargas Llosa. 

  

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 
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Aulas interativas, em ambiente virtual de aprendizagem, nas quais o conhecimento é exposto ao aluno 
de acordo com um desenho didático planejado para adequar o meio de entrega ao conhecimento par-
ticular da disciplina. Na sala de aula virtual, a metodologia de entrega de conteúdo contempla, além 
dos conceitos e temáticas das aulas propriamente ditas, leitura de textos pertinentes ao assunto, hiper-
textos, links orientados, estudos de caso, atividades animadas de aplicação do conhecimento, simula-
dores virtuais, quiz interativo, simulados, biblioteca virtual etc.  

  

RECURSOS 

Acesso à internet, softwares compatíveis com os protocolos da sala de aula virtual (como players, flash 
player, leitor de PDF, javascript, recursos HTML etc.). A sala de aula virtual disponibiliza aos alunos o 
acesso para baixar e executar tais aplicativos, caso não os tenha já instalados 

  

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação da aprendizagem dos alunos nas disciplinas ocorrerá através das provas presenciais AV e 
AVS, sendo a cada uma delas atribuído o grau 10,0 (oito). As avaliações somativas são realizadas de 
forma presencial (provas), nos polos de educação a distância, elaboradas para cada disciplina do curso 
em que o discente está matriculado. Para cada disciplina o discente realiza as provas AV e/ou AVS. As 
avaliações presenciais são compostas por questões objetivas de múltipla escolha. Essas avaliações são 
corrigidas pelos tutores a distância alocados nas disciplinas/turmas do curso. Caso o aluno não obtenha 
sucesso na realização da AV para aprovação, poderá realizar a AVS. Uma avaliação suplementar que 
tem por objetivo oportunizar a recuperação do aluno, após a divulgação e o feedback de sua nota na 
AV.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

JOZEF, Bella. História da Literatura Hispano-Americana. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ/ Francisco Alves, 2005. 

PELLETIERI, Osvaldo. Teatro argentino contemporâneo. Tradução Angelica Keller de Almeida. São Paulo: 
Iluminuras, 1992. 205 p. 

FARIA, Larissa Müller de. Literatura Hispano-Americana. Rio de Janeiro : SESES, 2016. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

JOSET, Jacques. Literatura hispano-americana. S?o Paulo: Martins Fontes, 1987. 105 p.BSBW-2 

MILLARES, Selena. Rondas a las letras de Hispanoamérica, Colección dos orillas, Cuadernos de Cultura 
Hispánica, Edinumen. 

CHIAMPI, Irlemar. O realismo maravilhoso. Série debates/ literatura. São Paulo, Perspectiva, 1980. 

JOZEF, Bella. Romance hispano-americano. Série Fundamentos. São Paulo, Ática, 1986. 

IÑIGO MADRIGAL, L. (coord.). Historia de la literatura hispanoamericana. Vol. 1 Madrid, Cátedra, 1992. 

  

  

Disciplina: CEL0628 - ENSINO E APRENDIZAGEM DE ESPANHOL COMO LÍNGUA EST.  

EMENTA 
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Oferecer uma aproximação à profissão e guia do desenvolvimento das competências e habilidades do-
centes básicas necessárias diante dos desafios da sala de aula. Articular vários aspectos da prática do-
cente. Trabalhar com diversidade de materiais.  

  

OBJETIVOS GERAIS 

Contribuir para a melhoria no processo de ensino/aprendizagem (E/A) do Espanhol/Língua Estrangeira 
(E/LE). 

Apresentar uma visão didática sobre a aula de E/A de E/LE. 

Capacitar o aluno no que se refere ao uso de vários suportes nas aulas de E/A de E/LE. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Exercitar a reflexão sobre o E/A de E/LE. 

Desenvolver estudos relativos à prática docente em E/LE. 

Examinar criticamente as técnicas e métodos utilizados no E/A de E/LE. 

Apresentar diversas atividades para aula de E/LE com base em diferentes suportes. 

Refletir sobre os métodos e materiais de E/A de E/LE. 

  

CONTEÚDOS 

Unidade 1:  

1.1 O que é ensino? 

1.2 O que é aprendizagem? 

1.3 O que é Espanhol como Língua Estrangeira? 

  

Unidade 2: Competência  

2.1 Conceito de competência 

2.2 Competência comunicativa 

2.3 Competência do professor de E/LE 

2.4 Competência do estudante de E/A de E/LE 

  

Unidade 3: Sala de aula 

3.1 Planificação e gestão de aula  

3.2 Didática na aula de E/A de E/LE 

3.3 Avaliação 

  

Unidade 4: O E/A da gramática nas aulas de E/LE 

4.1 Tratamento da gramática na aula de ELE. 

4.2 Foco no conteúdo 

4.3 Foco na forma 

            4.3.1 Conhecimento implícito 

            4.2.3 Conhecimento explícito  

  

Unidad 5: Suportes diversos para a aula de E/A de E/LE 

5.1 Música e ELE 

5.2 Cinema e ELE 

5.3 Meios de Comunicação e ELE 

5.4 Arte e ELE 
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5.5 Literatura e ELE 

5.6 Jogos e ELE 

  

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

Aulas interativas, em ambiente virtual de aprendizagem, nas quais o conhecimento é exposto ao aluno 
de acordo com um desenho didático planejado para adequar o meio de entrega ao conhecimento par-
ticular da disciplina. Na sala de aula virtual, a metodologia de entrega de conteúdo contempla, além 
dos conceitos e das temáticas das aulas propriamente ditas, leitura de textos pertinentes ao assunto, 
hipertextos, links orientados, estudos de caso, atividades animadas de aplicação do conhecimento, 
simuladores virtuais, perguntas e respostas, simulados, biblioteca virtual etc. O docente é responsável 
por mediar o conteúdo e sua integralização, com vistas ao aprendizado cooperativo e colaborativo, 
norteando-se pelo incentivo à troca constante entre os atores envolvidos e à construção coletiva do 
conhecimento. Para tal, cabe ao docente organizar e orientar as discussões no fórum, bem como nas 
outras ferramentas de comunicação disponibilizadas na sala de aula virtual (chat, central de mensagem, 
anotações etc.). O docente é responsável por mediar o conteúdo e sua integralização, com vistas ao 
aprendizado cooperativo e colaborativo, norteando-se pelo incentivo à troca constante entre os atores 
envolvidos e à construção coletiva do conhecimento. Para tal, cabe ao docente organizar e orientar as 
discussões no fórum, bem como nas outras ferramentas de comunicação disponibilizadas na sala de 
aula virtual (chat, central de mensagem, anotações etc.). As aulas serão ministradas na modalidade EAD 
- Campus Virtual. O conteúdo da disciplina criado especialmente para este ambiente on-line foi plane-
jado para estimular o pensamento crítico, a construção colaborativa do conhecimento e facilitar o pro-
cesso de ensino e de aprendizagem. A disciplina será ministrada de acordo com a metodologia de EAD 
adotada pela Estácio, sob supervisão de um curador 

  

RECURSOS 

Aulas online e teletransmitidas, fóruns, avaliações.  

  

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação da aprendizagem dos alunos nas disciplinas ocorrerá através das provas presenciais AV e 
AVS, sendo a cada uma delas atribuído o grau 10,0 (oito). As avaliações somativas são realizadas de 
forma presencial (provas), nos polos de educação a distância, elaboradas para cada disciplina do curso 
em que o discente está matriculado. Para cada disciplina o discente realiza as provas AV e/ou AVS. As 
avaliações presenciais são compostas por questões objetivas de múltipla escolha. Essas avaliações são 
corrigidas pelos tutores a distância alocados nas disciplinas/turmas do curso. Caso o aluno não obtenha 
sucesso na realização da AV para aprovação, poderá realizar a AVS. Uma avaliação suplementar que 
tem por objetivo oportunizar a recuperação do aluno, após a divulgação e o feedback de sua nota na 
AV.  

  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

SÁNCHEZ, Aquilino; MARTÍN, Ernesto; MATILLA, J. A. Gramática practica de español para extranje-
ros. 19. ed. Madrid: SGEL, 2000. 231 p. 
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MARTINEZ, Pierre. Didatica de linguas estrangeiras. Parabola, 2012. 109 p 

ROMANOS, Henrique. Expansión: español em Brasil. São Paulo: FTD, 2002 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

SÁNCHEZ, Aquilino. Cumbre - Nivel Elemental - Guia Didáctica. Madrid: Sgel, 1995 

SÁNCHEZ, Aquilino. Cumbre - Nivel Medio - Guia Didáctica. Madrid: Sgel, 1996 

SÁNCHEZ, Aquilino. Cumbre - Nivel Superior - Guia Didáctica. Madrid: Sgel, 1996 

COX, Maria Inês Pagliani; ASSIS-PETERSON, Ana Antônia de (orgs.). Cenas de sala de aula. Campinas, SP: 
Mercado de Letras, 2001. (Coleção Idéias sobre Linguagem). ISBN 85-85725-67-2. 

CARABELA, Monográfico: Las actividades lúdicas em la enseñanza de E/LE. Madrid: Sgel, 1997 

  

  

Disciplina: CEL0632 - OFICINA DE REDAÇÃO EM L. ESPANHOLA:TEXTOS TÉCNICOS  

EMENTA 

Introdução à redação técnica no âmbito acadêmico. Distinção entre redação técnica e literária. Diferen-
ciação dos conceitos de texto, contexto e interlocução. Organização do parágrafo de textos técnicos. 
Ordenação da ideia central e das ideias secundárias em um parágrafo. Desenvolvimento da habilidade 
de redação de textos técnicos, levando em consideração as especificidades do idioma espanhol. Conta-
to com diferentes gêneros textuais técnicos acadêmico-científicos como resumo, resenha, artigo, rela-
tórios, projetos de pesquisa, seminários, monografias, dissertação e tese. 

  

OBJETIVOS GERAIS 

Ampliar os conhecimentos de compreensão leitora e de produção escrita de textos técnico-científicos 
do aluno, fazendo com que este adquira noções básicas de redação técnica e de elaboração de traba-
lhos acadêmicos para atividades de ensino e pesquisa, com a finalidade de proporcionar-lhe um melhor 
desempenho intelectual e profissional. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Ampliar seus conhecimentos com relação à leitura e à produção escrita de textos do gênero técnico-
científico, distinguindo-os dos textos de outros gêneros como o literário;  

Identificar a organização discursiva de diferentes tipos de texto com linguagem técnica como: resumo, 
resenha, artigo, relatórios, projetos de pesquisa, seminários, monografias, dissertação e tese;  

Levar o aluno a desenvolver, com relação à forma, atividades básicas de ensino e pesquisa como: orga-
nização de seminários; e elaboração de resumos, resenhas, relatórios, projetos de pesquisa e monogra-
fias. 

  

CONTEÚDOS 

UNIDADE I 

- Conceituação de redação técnica e os gêneros textuais técnico-científico; 

- Características estruturais e estilísticas do texto técnico-científico;  

- Tipos de redação técnica ou científica;  

- Características da redação técnico-científica X características da redação literária; 
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- Diferenciação da redação técnico-científica e da redação literária. 

  

UNIDADE II 

- O parágrafo como a unidade do texto;  

- Parágrafo padrão;  

- Tópico frasal e progressão tópica (ideia dominante X ideias secundárias);  

- Unidade do parágrafo e a devida coesão textual por meio da pontuação e conectivos adequados; 

- Intertextualidade em textos acadêmicos e referenciação como paráfrase, citação, nota de rodapé e 
expressões latinas usuais. 

  

UNIDADE III 

- Desenvolvimento dos conceitos de texto e contexto; 

- Seleção e organização das informações em textos técnico-científicos;  

- Adequação do vocabulário em textos técnico-científicos; 

  

- Características de textos técnicos expositivos e estratégias de argumentação.  

  

UNIDADE IV 

- Textos científicos:  

- Resumos (de leituras e acadêmico-científico); 

- Resenhas (descritiva e crítica);  

- Relatórios acadêmicos; 

- Seminários (organização para exposição de trabalhos).  

  

UNIDADE V 

- Textos científicos:  

- Características e técnicas de artigos, projetos, monografias, dissertações e teses; 

- Descrição de elementos textuais (introdução, pressupostos teóricos, metodologia, análise de dados, 
conclusão); 

- Descrição de elementos pré-textuais (resumo, agradecimentos, dedicatória, epígrafe, sumário); 

- Descrição de elementos pós-textuais (referências bibliográficas, anexos). 

  

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 
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Aulas interativas, em ambiente virtual de aprendizagem, nas quais o conhecimento é exposto ao aluno 
de acordo com um desenho didático planejado para adequar o meio de entrega ao conhecimento par-
ticular da disciplina. Na sala de aula virtual, a metodologia de entrega de conteúdo contempla, além 
dos conceitos e das temáticas das aulas propriamente ditas, leitura de textos pertinentes ao assunto, 
hipertextos, links orientados, estudos de caso, atividades animadas de aplicação do conhecimento, 
simuladores virtuais, perguntas e respostas, simulados, biblioteca virtual etc. O docente é responsável 
por mediar o conteúdo e sua integralização, com vistas ao aprendizado cooperativo e colaborativo, 
norteando-se pelo incentivo à troca constante entre os atores envolvidos e à construção coletiva do 
conhecimento. Para tal, cabe ao docente organizar e orientar as discussões no fórum, bem como nas 
outras ferramentas de comunicação disponibilizadas na sala de aula virtual (chat, central de mensagem, 
anotações etc.). As aulas serão ministradas na modalidade EAD - Campus Virtual. O conteúdo da disci-
plina criado especialmente para este ambiente on-line foi planejado para estimular o pensamento críti-
co, a construção colaborativa do conhecimento e facilitar o processo de ensino e de aprendizagem. A 
disciplina será ministrada de acordo com a metodologia de EAD adotada pela Estácio, sob supervisão de 
um curador. 

  

RECURSOS 

As aulas contam com textos, hipertextos, imagens, flashs, exemplos que estabelecem interseções teóri-
cas e práticas, recursos gráficos e tecnológicos, todos ordenados no contexto e nos objetivos do que é 
ensinado, rumo ao conhecimento, além de acesso à internet, softwares compatíveis com os protocolos 
da sala de aula virtual (como players, flash player, leitor de PDF, javascript, recursos HTML etc.). A sala 
de aula virtual disponibiliza aos alunos o acesso para baixar e executar tais aplicativos, caso não os te-
nha já instalados 

  

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação da aprendizagem dos alunos nas disciplinas ocorrerá através das provas presenciais AV e 
AVS, sendo a cada uma delas atribuído o grau 10,0 (oito). As avaliações somativas são realizadas de 
forma presencial (provas), nos polos de educação a distância, elaboradas para cada disciplina do curso 
em que o discente está matriculado. Para cada disciplina o discente realiza as provas AV e/ou AVS. As 
avaliações presenciais são compostas por questões objetivas de múltipla escolha. Essas avaliações são 
corrigidas pelos tutores a distância alocados nas disciplinas/turmas do curso. Caso o aluno não obtenha 
sucesso na realização da AV para aprovação, poderá realizar a AVS. Uma avaliação suplementar que 
tem por objetivo oportunizar a recuperação do aluno, após a divulgação e o feedback de sua nota na 
AV.  

  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GOMEZ DE ENTERRIA, Josefa. Correspondência comercial en espanol. 4. ed. ampl. Madrid: SGEL, 1995. 
143 p. 

FLAVIAN, Eugenia; ERES FERÁNDEZ, Gretel. Minidicionário espanhol-português, português-
espanhol. 18. ed. rev. e ampl. São Paulo: Ática, 2006. 678 p. 
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MILANI, Esther Maria. Gramática de espanhol para brasileiros. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2001.  
SOUZA, Liliane Ribeiro de. Oficina de redação em língua espanhola: textos técnicos. Rio de Janeiro: SE-
SES, 2017. 
  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

SÁNCHEZ, Aquilino; MARTÍN, Ernesto; MATILLA, J. A. Gramática practica de español para extranje-
ros. 19. ed. Madrid: SGEL, 2000. 231 p. 

SOARES, Magda; CAMPOS, Edson Nascimento. Técnica de redação: as articulações lingüísticas como 
técnica de pensamento. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 2002. 191 p. 

ESPINOSA SALES, Lola. Manual de estilo. Alicante: Publicaciones de la Universidad de Alicante, 2005. 
Disponible en: <http://web.ua.es/es/eurle/documentos/trabajo-de-fin-de-grado/manual-estilo-
publicaciones.pdf> Accedido el 30 de abril de 2016. 

CHIZZOTTI, Antonio. Pesquisa em ciências humanas e sociais. São Paulo: Cortez, 2005. 

SÁNCHEZ, Jesus Lobato. Español sin fronteras - Nivel avanzado - Libro del aluno. Madrid: Sgel, 1999 

  

  

Disciplina: CEL0633 - LITERATURAS CONTEMPORANEAS DE LINGUA ESPANHOLA  

EMENTA 

A literatura moderna e pós moderna dos países de língua espanhola. A crise de fim de século: Espanha 
e Hispano-América.  A poesia dos anos 50. Literaturas de vanguarda e pós-moderna. O teatro do exílio e 
o Pós-guerra (XX).  Séculos XX e XXI: As narrativas de língua espanhola. O Neorrealismo espanhol: Luis 
Buñuel e o cinema. 

  

OBJETIVOS GERAIS 

Desenvolver o espírito crítico do aluno em relação aos enfoques e aspectos das literaturas de língua 
espanhola contemporânea da Espanha e de países da América Hispânica.  

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Propiciar ao aluno a análise de textos literários, espanhóis e hispano-americanos atuais, a luz das trans-
formações conceituais e estruturais que têm sido produzidas a partir do século XX. 

Compreender a importância do teatro e do cinema espanhol  para o desenvolvimento da literatura de 
língua espanhola. 

  

CONTEÚDOS 

Unidade 1 - A CRISE FINESECULAR (XIX / XX): Espanha e Hispano-América. 

a) Panorama da literatura de língua espanhola. 

b) Circunstâncias políticas e sociais na Espanha e Hispano-América. 

  

UnidadeII - AS GERAÇÕES DOS ANOS 40 E 50: 

a)    "Ficciones": Jorge Luís Borges. 

b)    "La invención de Morel": Bioy Casares. 

c)      Experiência pessoal e poesia: José Agustín Goytisolo. 

  

Unidade 3-  A LITERATURA HISPÂNICA DO SÉCULO XX 

1. O teatro espanhol do século XX. 
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1.1- Exílio e pós-guerra (Max Aub,  Rafael Albert,  Alejandro Casonas,  Pedro Salinas,  Joaquín Calvo So-
telo, Enrique Jardiel Poncela, Miguel Mihura); 

1.2- Teatro social: Buero y Sastre; 

1.3- "El teatro no realista de los años 60 y 70": Fernando Arrabal e Francisco Nieva. 

1.4-  O teatro a partir de 1970: 

a)  O novo  teatro espanhol: José Ruibal e o "teatro subterrâneo". 

b)  O teatro independente. 

2.    O chileno Pablo Neruda e  "la nueva canción chilena":  poesia y música. 

3.    A Literatura mexicana do Século XX: Octavio Paz e "El arco y la lira". 

  

Unidade 4.    A contística  do peruano Alfredo Bryce Echenique: narrativa e oralidade. 

IV - O ROMANCE DE LÍNGUA ESPANHOLA A PARTIR DO SÉCULO XX: CONCEITOS ATUAIS.  

a)  Miguel Delibes (El Camino- 1950,  El príncipe destronado- de 1973); 

b)  Gonzalo Torrente Ballester (El casamiento engañoso -1938, Los gozos y las sombras, Don Juan -1963, 
Los años indecisos -1996, Doménica-1999). 

c)  Julio Llamazares (1955): Luna de los lobos (1985); La lluvia amarilla (1988). 

d)  Luís Sepúlveda (1949): Un viejo que leía novelas de amor (1992), Mundo del fin del mundo (1994), 
Nombre de torero (1994), Patagonia Express (1995), Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a 
volar (1996), Diario de un Killer sentimental (1998). 

e)  Gabriel García Márquez:   La luz es como el agua,  (1978). 

  

Unidade 5- O NEORREALISMO   E  A LITERATURA ESPANHOLA: 

a)  Antonio Muñoz Molina (El jinete polaco); 

b)  Eduardo Mendonza  (La ciudad de los prodigios); 

c)  Antonio Carvajal (Tigres en el jardín); 

d)  Luis Buñuel y el cine espanhol (Centinela alerta, 1936; El ángel exterminador, 1962). 

  

Unidade 6 - O ENSAIO NOS ANOS DE  DEMOCRACIA: 

Rafael Sánchez Ferlosio, Carmen Martín Gaite, Francisco Umbral, Féliz de Azúa, Javier Marías, Antonio 
Muñoz Molina, Manuel Vázquez Montalbán, Antonio Gala, etc. 

  

PROCEDIMENTO DE ENSINO 
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Aulas interativas, em ambiente virtual de aprendizagem, nas quais o conhecimento é exposto ao aluno 
de acordo com um desenho didático planejado para adequar o meio de entrega ao conhecimento par-
ticular da disciplina. Na sala de aula virtual, a metodologia de entrega de conteúdo contempla, além 
dos conceitos e das temáticas das aulas propriamente ditas, leitura de textos pertinentes ao assunto, 
hipertextos, links orientados, estudos de caso, atividades animadas de aplicação do conhecimento, 
simuladores virtuais, perguntas e respostas, simulados, biblioteca virtual etc. O docente é responsável 
por mediar o conteúdo e sua integralização, com vistas ao aprendizado cooperativo e colaborativo, 
norteando-se pelo incentivo à troca constante entre os atores envolvidos e à construção coletiva do 
conhecimento. Para tal, cabe ao docente organizar e orientar as discussões no fórum, bem como nas 
outras ferramentas de comunicação disponibilizadas na sala de aula virtual (chat, central de mensagem, 
anotações etc.). As aulas serão ministradas na modalidade EAD - Campus Virtual. O conteúdo da disci-
plina criado especialmente para este ambiente on-line foi planejado para estimular o pensamento críti-
co, a construção colaborativa do conhecimento e facilitar o processo de ensino e de aprendizagem. A 
disciplina será ministrada de acordo com a metodologia de EAD adotada pela Estácio, sob supervisão de 
um curador. 

  

RECURSOS 

As aulas vídeo aulas e os eslaides do conteúdo online contam com textos, hipertextos, imagens, flashs, 
exemplos que estabelecem interseções teóricas e práticas, recursos gráficos e tecnológicos, todos or-
denados no contexto e nos objetivos do que é ensinado, rumo ao conhecimento. Acesso à inter-
net, softwares compatíveis com os protocolos da sala de aula virtual (como players, flash player, leitor 
de PDF,javascript, recursos HTML etc.). A sala de aula virtual disponibiliza aos alunos o acesso para bai-
xar e executar tais aplicativos, caso não os tenha já instalados. 

  

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação da aprendizagem dos alunos nas disciplinas ocorrerá através das provas presenciais AV e 
AVS, sendo a cada uma delas atribuído o grau 10,0 (oito). As avaliações somativas são realizadas de 
forma presencial (provas), nos polos de educação a distância, elaboradas para cada disciplina do curso 
em que o discente está matriculado. Para cada disciplina o discente realiza as provas AV e/ou AVS. As 
avaliações presenciais são compostas por questões objetivas de múltipla escolha. Essas avaliações são 
corrigidas pelos tutores a distância alocados nas disciplinas/turmas do curso. Caso o aluno não obtenha 
sucesso na realização da AV para aprovação, poderá realizar a AVS. Uma avaliação suplementar que 
tem por objetivo oportunizar a recuperação do aluno, após a divulgação e o feedback de sua nota na 
AV.  

  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

AUERBACH, Erich. Mimesis: a representação da realidade na literatura ocidental. 5. ed. São Paulo: Pers-
pectiva, 2007. 507 p. 

SZONDI, Peter. Teoria do drama moderno (1880-1950). São Paulo: Cosac & Naify, 2003. 185 p. 
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ADES, Dawn. Arte na América Latina: a era moderna, 1820-1980. Tradução Maria Thereza de Rezende 
Costa. São Paulo: Cosac & Naify, 1997. 365 p. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

Larissa Müller de Faria.  LITERATURA HISPANO-
AMERICANAhttp://repositorio.savaestacio.com.br/site/index.html#/objeto/detalhes/0883650F-E079-
4C42-B485-5E045BEF68F4 
Maria Paz Pizarro Portilla. LITERATURA ESPANHOLA I 
http://repositorio.savaestacio.com.br/site/index.html#/objeto/detalhes/B38CDCFB-11F3-411C-BB5D-
5BFACD9D2FB2 
Danúbia Ferreira Alves. LITERATURA ESPANHOLA II 
http://repositorio.savaestacio.com.br/site/index.html#/objeto/detalhes/F9E4D0AB-9FE2-41C4-B586-
11A09B363366 

TUSON, Vicente. Poesia espa?ola de nuestro tiempo. Madrid: Anaya, 1990. 96 p.BSBW-3 
caio camargo.FUNDAMENTOS CULTURAIS DA LITERATURA EM LÍNGUA ESPANHO-
LAhttp://repositorio.savaestacio.com.br/site/index.html#/objeto/detalhes/13A4621A-21E8-439B-9E27-
156F8EA42287 

  

Disciplina: CEL0634 - LÍNGUA ESPANHOLA - RELAÇÕES DISCURSIVAS  

EMENTA 

Discurso: definição e tipos. Contextos discursivos: os agentes envolvidos e relações. Finalidades e pro-
cesos discursivos. Gêneros: definição, classificação e âmbito de uso nas aulas de Espanhol Língua Es-
trangeira. Coerência e coesão. Sequência textual e modos de organização do discurso. Marcadores e 
relações discursivas nos textos escritos e orais. 

  

CONTEÚDOS GERAIS  

- Estudar as situações prático-discursivas da língua espanhola. 

- Desenvolver habilidades comunicativas, com ênfase nos aspectos sócio-culturais e interculturais das 
comunidades falantes desta língua. 

- Aprofundar a investigação de diferentes gêneros textuais. 

  

CONTEÚDOS ESPECÍFICOS 

- Aprofundar a visão teórico-prática das estruturas gramaticais e lexicais do espanhol e das relações que 
se estabelecem na oração espanhola em seu uso atual. 

- Ampliar a autonomia e o conhecimento em relação à língua espanhola. 

- Utilizar a capacidade de trabalhar com o ensino de língua estrangeira. 

- Estudar e analisar aspectos linguísticos, pragmáticos e discursivos da língua espanhola. 

- Estudar a interpretação e produção do sentido, a partir da descrição e explicação dos fatos da língua, 
considerando-se os condicionamentos da atividade linguística dos falantes. 

  

CONTEÚDOS 

Unidade 1.- El discurso.  

Definición  

Tipología del discurso según:  

El tipo de canal 

La función del lenguaje 

La variación del lenguaje 

El modo de construcción 
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La intención estética 

Otros tipos de discurso  

El contexto discursivo. Las personas del discurso y las relaciones interpersonales. 

Las finalidades discursivas y los procesos de interpretación del discurso. 

Unidade 2.- Géneros discursivos 

¿Qué se entiende por género discursivo? 

Ámbitos de uso de los géneros discursivos en clase de E/LE 

Clasificación de los géneros: 

- tipo de enunciados (Bajtín) 

Simples o primarios 

Complejos y secundarios  

- por su función (Cassany): 

Cognitiva, 

Interpersonal 

social y gremial. 

Unidade 3.-  La textura discursiva. 

La coherencia pragmática.  

La coherencia de contenido. 

La cohesión y sus mecanismos. 

El mantenimiento del referente. 

La progresión temática. El concepto de secuencia. 

Los géneros discursivos y las secuencias textuales. 

Los modos de organización del discurso: La narración, la descripción, la argumentación, la explicación, 
el diálogo. 

Unidade 4.- Los marcadores discursivos. 

Estructuradores de la información: comentadores, ordenadores y disgresores. 

Conectores: aditivos, consecutivos y contraargumentativos. 

Reformuladores: explicativos, rectificativos, de distanciamiento y recapitulativos. 

Operadores argumentativos: de refuerzo argumentativo y de concreción . 

Marcadores conversacionales: de evidencia, fuente de mensaje, de interacción y de relleno. 

  

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 
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Aulas interativas, em ambiente virtual de aprendizagem, nas quais o conhecimento é exposto ao aluno 
de acordo com um desenho didático planejado para adequar o meio de entrega ao conhecimento par-
ticular da disciplina. Na sala de aula virtual, a metodologia de entrega de conteúdo contempla, além 
dos conceitos e das temáticas das aulas propriamente ditas, leitura de textos pertinentes ao assunto, 
hipertextos, links orientados, estudos de caso, atividades animadas de aplicação do conhecimento, 
simuladores virtuais, perguntas e respostas, simulados, biblioteca virtual etc. O docente é responsável 
por mediar o conteúdo e sua integralização, com vistas ao aprendizado cooperativo e colaborativo, 
norteando-se pelo incentivo à troca constante entre os atores envolvidos e à construção coletiva do 
conhecimento. Para tal, cabe ao docente organizar e orientar as discussões no fórum, bem como nas 
outras ferramentas de comunicação disponibilizadas na sala de aula virtual (chat, central de mensagem, 
anotações etc.). As aulas serão ministradas na modalidade EAD - Campus Virtual. O conteúdo da disci-
plina criado especialmente para este ambiente on-line foi planejado para estimular o pensamento críti-
co, a construção colaborativa do conhecimento e facilitar o processo de ensino e de aprendizagem. A 
disciplina será ministrada de acordo com a metodologia de EAD adotada pela Estácio, sob supervisão de 
um curador. 

  

RECURSOS 

Aulas online e teletransmitidas, fóruns, avaliações.  

  

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação da aprendizagem dos alunos nas disciplinas ocorrerá através das provas presenciais AV e 
AVS, sendo a cada uma delas atribuído o grau 10,0 (oito). As avaliações somativas são realizadas de 
forma presencial (provas), nos polos de educação a distância, elaboradas para cada disciplina do curso 
em que o discente está matriculado. Para cada disciplina o discente realiza as provas AV e/ou AVS. As 
avaliações presenciais são compostas por questões objetivas de múltipla escolha. Essas avaliações são 
corrigidas pelos tutores a distância alocados nas disciplinas/turmas do curso. Caso o aluno não obtenha 
sucesso na realização da AV para aprovação, poderá realizar a AVS. Uma avaliação suplementar que 
tem por objetivo oportunizar a recuperação do aluno, após a divulgação e o feedback de sua nota na 
AV.  

  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ECHEVERRIA, J. R. P. Lingua espanhola – relações discursivas. Rio de Janeiro: SESES, 2017.  

GONZÁLEZ Hermoso, C. R. & SÁNCHEZ Alfaro, M. Gramática de Español lengua extranjera. Normas y 
recursos para la comunicación. Madrid. Edelsa. 

ABAURRE,M.L.M. Gramatica: texto-analise e construção de sentido.São Paulo: Moderna, 2010.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

SÁNCHEZ, Jesus Lobato. Español sin fronteras - Nivel intermediario - Libro del aluno. Madrid: Sgel, 1998 

SÁNCHEZ, Jesus Lobato. Español sin fronteras - Nivel avanzado - Libro del aluno. Madrid: Sgel, 1999 
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FERNANDES,A.C.Analise do Discurso Critica: para leitura de textos da contemporaneidade: Curitiba: 
Intersaberes 2014 

Maria Paz Pizarro.LINGUÍSTICA APLICADA AO ENSINO DA LÍNGUA ESPANHOLA 
http://repositorio.savaestacio.com.br/site/index.html#/objeto/detalhes/5FD76408-98E2-4A84-96D4-
9D0B7C0DC1B0 

FIORIN, José Luiz. Linguagem e ideologia. 5. ed.. São Paulo: Ática, 1997. 87 p. 

  

  

Disciplina: CEL0635 - TCC EM LETRAS (ESPANHOL)  

EMENTA 

Artigos científicos: conceito e estrutura. A utilização da bibliografia. Métodos e técnicas da pesquisa. 
Aspectos éticos, morais e jurídicos da propriedade intelectual. Pesquisas na área de Letras-Espanhol. 
Normas da ABNT de referências e apresentação do artigo científico. O projeto de pesquisa e a elabora-
ção do artigo científico. Apresentação do artigo. 

  

OBJETIVOS GERAIS 

- Compreender e utilizar a pesquisa como ferramenta para aquisição de conhecimento científico. 

- Oferecer as condições técnico-linguísticas para a construção das etapas de um artigo científico. 

- Elaborar um  artigo científico. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Identificar as normas especiais da linguagem e escrita científica. 

- Desenvolver competência lógico-linguística na elaboração do projeto de pesquisa. 

- Escrever as partes de um projeto de pesquisa. 

- Produzir conhecimento científico na área de interesse. 

- Discutir alternativas e levantar questões baseadas em levantamentos bibliográficos e argumentações 
retiradas de dados coletados durante a pesquisa. 

  

CONTEÚDOS 

Unidade 1 - O texto científico: definição da pesquisa 

·      Artigo científico e sua estrutura 

·      Tema amplo e tema limitado 

·      Situação-problema e questões norteadoras 

·      Justificativa / relevância da pesquisa  

·      Aspectos ético-legais em pesquisa científica 

·      Propriedade intelectual em pesquisa 

·      Levantamento bibliográfico inicial: viabilidade 

·      Objetivo geral (caráter finalístico = resultado da pesquisa) 

·      Objetivos específicos (intermediários - respondem às questões norteadoras) 

·      Metodologia: tipo de pesquisa (quanto aos meios e quanto à finalidade) 

·      Sumário provisório do Trabalho Conclusão de Curso – TCC - (relação dos objetivos específi-
cos/intermediários com os itens que constarão do sumário)  

  

Unidade 2 – Pesquisas na área de Letras-Espanhol 

·       Estudos sobre a Língua espanhola 
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·       Estudos sobre o processo de Ensino e Aprendizagem de línguas 

·       Estudos sobre Tradução 

·       Estudos sobre literatura espanhola 

·       Estudos sobre literatura hispanoamericana 

·       Estudos culturais hispanos 

  

Unidade 3 - Normas para apresentação de trabalho científico (ABNT) 

·      Citações: indireta e direta 

·      Notas de rodapé: explicativas e de referência 

·      Sistema de chamada para citação de fontes 

·      Regras para elaboração de referências 

·      Regras para elaboração de referências em meios eletrônicos 

  

Unidade 4 - Estrutura do artigo científico 

·      Introdução - como formular 

·      Desenvolvimento do artigo 

·      Normas de apresentação do artigo: formatação do artigo 

·      Elaboração de referências e notas de rodapé 

·      Conclusão (Considerações Finais - relação com o objetivo geral / final) 

  

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

Aulas interativas, em ambiente virtual de aprendizagem, nas quais o conhecimento é exposto ao aluno 
de acordo com um desenho didático planejado para adequar o meio de entrega ao conhecimento par-
ticular da disciplina. Na sala de aula virtual, a metodologia de entrega de conteúdo contempla, além 
dos conceitos e das temáticas das aulas propriamente ditas, leitura de textos pertinentes ao assunto, 
hipertextos, links orientados, estudos de caso, atividades animadas de aplicação do conhecimento, 
simuladores virtuais, perguntas e respostas, simulados, biblioteca virtual etc. O docente é responsável 
por mediar o conteúdo e sua integralização, com vistas ao aprendizado cooperativo e colaborativo, 
norteando-se pelo incentivo à troca constante entre os atores envolvidos e à construção coletiva do 
conhecimento. Para tal, cabe ao docente organizar e orientar as discussões no fórum, bem como nas 
outras ferramentas de comunicação disponibilizadas na sala de aula virtual (chat, central de mensagem, 
anotações etc.). As aulas serão ministradas na modalidade EAD - Campus Virtual. O conteúdo da disci-
plina criado especialmente para este ambiente on-line foi planejado para estimular o pensamento críti-
co, a construção colaborativa do conhecimento e facilitar o processo de ensino e de aprendizagem. A 
disciplina será ministrada de acordo com a metodologia de EAD adotada pela Estácio, sob supervisão de 
um curador. 

  

RECURSOS 

As aulas vídeo aulas e os eslaides do conteúdo online contam com textos, hipertextos, imagens, flashs, 
exemplos que estabelecem interseções teóricas e práticas, recursos gráficos e tecnológicos, todos or-
denados no contexto e nos objetivos do que é ensinado, rumo ao conhecimento. Acesso à inter-
net, softwares compatíveis com os protocolos da sala de aula virtual (como players, flash player, leitor 
de PDF,javascript, recursos HTML etc.). A sala de aula virtual disponibiliza aos alunos o acesso para bai-
xar e executar tais aplicativos, caso não os tenha já instalados. 
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PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação da aprendizagem dos alunos nas disciplinas ocorrerá através das provas presenciais AV e 
AVS, sendo a cada uma delas atribuído o grau 10,0 (oito). As avaliações somativas são realizadas de 
forma presencial (provas), nos polos de educação a distância, elaboradas para cada disciplina do curso 
em que o discente está matriculado. Para cada disciplina o discente realiza as provas AV e/ou AVS. As 
avaliações presenciais são compostas por questões objetivas de múltipla escolha. Essas avaliações são 
corrigidas pelos tutores a distância alocados nas disciplinas/turmas do curso. Caso o aluno não obtenha 
sucesso na realização da AV para aprovação, poderá realizar a AVS. Uma avaliação suplementar que 
tem por objetivo oportunizar a recuperação do aluno, após a divulgação e o feedback de sua nota na 
AV.  

  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

SIMAS, Fábio Macedo. TCC em Letras. Rio de Janeiro: SESES, 2017 

MEDEIROS, João Bosco. Redação Científica: a prática de fichamentos, resumos, resenhas. São Paulo: 
Atlas, 2000 
METODOLOGIA cientifica. Rio de Janeiro: Editora Universidade Estacio de Sa, 2014. 126 p. ISBN 978-85-
60923-10-6 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BARROS, Aidil de Jesus Paes de; LEHFELD, Neide Aparecida de Souza. Projeto de pesquisa: propostas 
metodológicas. Rio de Janeiro, Petrópolis: Vozes, 1990. 

ECO, Umberto. Como se faz uma tese. São Paulo: Perspectiva, 1989. 

RAMOS, Albenides. Metodologia da pesquisa científica: como uma monografia pode abrir o horizonte 
do conhecimento. 1. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 246 p. ISBN 978-85-224-5425-9. 

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. rev. e atual. São Paulo: Cortez, 
2013. 304 p. ISBN 978-85-249-1311-2. 

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2010. 184 p. ISBN 
9788522458233. 

  

  

Disciplina: CEL0636 EST. SUPERVISIONADO DE ESPANHOL III  

EMENTA 

Reflexão sobre a didática de línguas estrangeiras aplicada ao espanhol com atenção ao aprendiz lusófo-
no. Planejamento e execução de atividades de aulas de espanhol como língua estrangeira de acordo 
com as metodologias e abordagens envolvidas e no material didático escolhido para o ensino da Língua 
Espanhola. Estágio e aquisição de experiência e prática no ensino de espanhol como língua estrangeira. 
Observação e regência de aulas. Avaliação das observações das aulas de espanhol como língua estran-
geira com foco na didática do professor regente da turma de observação do estagiário.  

  

OBJETIVOS GERAIS  
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Ampliar os conhecimentos do aluno/estagiário sobre competência comunicativa e metodologi-
as/abordagens/técnicas de ensino de Língua Espanhola, comparando exemplos de atividades, avalia-
ções e materiais/livros didáticos, com a finalidade de proporcionar-lhe um melhor desempenho na sua 
futura prática docente. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Desenvolver habilidades discursivas em aulas de língua espanhola; 

- Trabalhar com os diferentes métodos, abordagens e materiais didáticos de ensino de espanhol como 
língua estrangeira; 

- Produzir atividades de acordo com as habilidades linguísticas e as abordagens de ensino de LE preten-
didas;  

- Contrastar o ensino de espanhol para fins específicos profissionais com o ensino de espanhol instru-
mental para leitura. 

  

CONTEÚDOS 

Unidade I 

- As competências necessárias para o aprendiz se tornar um usuário competente em língua estrangeira 
e análise de suas implicações didáticas: competência linguística; sociolinguística; discursiva; pragmática; 
sociocultural e intercultural. 

- Observação, descrição, análise e discussão de práticas particulares de E/LE para o desenvolvimento do 
usuário lusófono competente: produção linguística - oral e escrita. 

  

Unidade II 

- Didática de línguas estrangeiras e as abordagens/métodos dominantes no ensino de idiomas com 
exemplos de atividades específicas e avaliações nessas abordagens e métodos para aplicação em sala 
de aula de espanhol, a saber: gramática-tradução; método direto; audiolingual; comunicativo; instru-
mental para leitura; enfoque por tarefas; foco na forma, fins específicos etc.  

  

UNIDADE III 

- Análise de Livros didáticos de espanhol à luz dos métodos e abordagens. 

- Análise de Livros didáticos de espanhol voltados para crianças, adolescentes e adultos. 

  

UNIDADE IV 

- Características do curso de espanhol com fins específicos: espanhol para fins acadêmicos e espanhol 
para fins profissionais. Contraste e características dessas subdivisões. 

- Propriedades do material didático, abordagem e avaliação dessa vertente para fins específicos aca-
dêmicos e profissionais para turismo, negócios, secretariado etc. 

  

Unidade V 

- Características do curso de espanhol instrumental para leitura. 

- Propriedades do material didático, abordagem e avaliação dessa vertente de ensino. 

- Contraste do ensino de espanhol para fins específicos profissionais e do ensino instrumental para lei-
tura.  

  

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 
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Aulas interativas, em ambiente virtual de aprendizagem, nas quais o conhecimento é exposto ao aluno 
de acordo com um desenho didático planejado para adequar o meio de entrega ao conhecimento par-
ticular da disciplina. Na sala de aula virtual, a metodologia de entrega de conteúdo contempla, além 
dos conceitos e das temáticas das aulas propriamente ditas, leitura de textos pertinentes ao assunto, 
hipertextos, links orientados, estudos de caso, atividades animadas de aplicação do conhecimento, 
simuladores virtuais, perguntas e respostas, simulados, biblioteca virtual etc. O docente é responsável 
por mediar o conteúdo e sua integralização, com vistas ao aprendizado cooperativo e colaborativo, 
norteando-se pelo incentivo à troca constante entre os atores envolvidos e à construção coletiva do 
conhecimento. Para tal, cabe ao docente organizar e orientar as discussões no fórum, bem como nas 
outras ferramentas de comunicação disponibilizadas na sala de aula virtual (chat, central de mensagem, 
anotações etc.). As aulas serão ministradas na modalidade EAD - Campus Virtual. O conteúdo da disci-
plina criado especialmente para este ambiente on-line foi planejado para estimular o pensamento críti-
co, a construção colaborativa do conhecimento e facilitar o processo de ensino e de aprendizagem. A 
disciplina será ministrada de acordo com a metodologia de EAD adotada pela Estácio, sob supervisão de 
um curador. 

  

RECURSOS 

As aulas contam com textos, hipertextos, imagens, flashs, exemplos que estabelecem interseções teóri-
cas e práticas, recursos gráficos e tecnológicos, todos ordenados no contexto e nos objetivos do que é 
ensinado, rumo ao conhecimento, além de acesso à internet, softwares compatíveis com os protocolos 
da sala de aula virtual (como players, flash player, leitor de PDF, javascript, recursos HTML etc.). A sala 
de aula virtual disponibiliza aos alunos o acesso para baixar e executar tais aplicativos, caso não os te-
nha já instalados. 

  

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

Avaliação da prática de aula através do relatório obrigatório e documentação apresentados ao final do 
período. 

  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

POTTER, Louise. Guia para o ensino de língua estrangeira: orientações sobre a arte de ensinar idio-
mas. São Paulo: 2012. 153 ISBN 978-85-7844-108-1. 

MARTINEZ, Pierre. Didática de línguas estrangeiras. Parábola, 2012. 109 p. 
CARABELA, Monográfico: Las actividades lúdicas em la enseñanza de E/LE. Madrid: Sgel, 1997 
ARÉVALO, Amaral Palevi Gómez. Prática de ensino e estágio supervisionado de espanhol III. Rio de Ja-
neiro : SESES, 2017. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

LITTO, Fredric M.; FORMIGA, Marcos (Org.). Educação à distância: o estado da arte. São Paulo: Prentice-
Hall, 2009. 461 p. 

PICONEZ, Stela C. Bertholo (Coord.). Prática de ensino e o estágio supervisionado. 17. ed. Campinas: 
Papirus, 2009. 139 p. 

MIZUKAMI, Maria da Graca Nicoletti. Ensino: as abordagens do processo. São Paulo: EPU, 2007. 119 p. 
ISBN 978-85-12-30350-5. 

PETERS, Otto. A educação à distância em transição: tendências e desafios. São Leopoldo, RS: UNISINOS, 
2004. 400 p. ISBN 978-857-431-047-1. 
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DIAZ BORDENAVE, Juan E.; PEREIRA, Adair Martins. Estratégias de ensino-aprendizagem. 24. ed. Petró-
polis: Vozes, 2002. 312 p. 

  

  

Disciplina: CCJ0058 - DIREITOS HUMANOS  

EMENTA 

A evolução dos direitos humanos; As gerações de direitos; Aplicabilidade das normas constitucionais; A 
eficácia social dos direitos fundamentais e seus óbices; As garantias constitucionais e os direitos fun-
damentais; O sistema constitucional de emergência e os direitos fundamentais; A colisão de direitos 
fundamentais; A proteção internacional dos direitos humanos. 

  

OBJETIVOS GERAIS 

- Identificar as normas de proteção aos direitos humanos no plano interno e internacional; 

- Analisar o papel do Estado na proteção dos direitos humanos. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Conhecer a questão terminológica dos direitos humanos. 

- Identificar as características dos direitos fundamentais. 

- Compreender as três fases de evolução dos direitos humanos. 

- Analisar o sistema brasileiro dos direitos fundamentais. 

- Compreender a cláusula de abertura dos direitos fundamentais (artigo 5º § 2º da Constituição Fede-
ral). 
- Analisar a hierarquia dos tratados internacionais sobre direitos humanos no ordenamento jurídico 
brasileiro. 

- Compreender a teoria dimensional dos direitos fundamentais. 

- Analisar a aplicabilidade das normas constitucionais.  

- Conhecer a doutrina brasileira da efetividade e o mínimo existencial  

- Compreender as teorias do núcleo essencial dos direitos fundamentais. 

- Conhecer as figuras jurídicas constitucionais garantidoras dos direitos fundamentais.  

- Conhecer as limitações aos direitos fundamentais decorrentes do Estado de excepcionalidade legal. 

- Compreender a colisão dos direitos fundamentais e a aplicação dos princípios da concordância prática 
e da proporcionalidade. 

- Conhecer a evolução da proteção internacional dos direitos humanos. 

  

CONTEÚDOS 

Unidade I - Conceito, características e evolução dos direitos fundamentais. 

1.1. A questão terminológica. 

1.2. As características dos direitos fundamentais na atualidade. 

1.3. As fases de evolução dos direitos humanos: da pré-história à fase de constitucionalização. 

  

Unidade II - A concepção constitucional dos direitos fundamentais e os tratados internacionais sobre os 
direitos humanos. 

2.1. O sistema brasileiro dos direitos fundamentais.  
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2.2. A cláusula de abertura dos direitos fundamentais (artigo 5º § 2º da Constituição Federal).do Brasil 
de 1988 

2.3. A hierarquia dos tratados internacionais sobre direitos humanos no ordenamento jurídico brasilei-
ro. 

  

Unidade III - As dimensões dos direitos fundamentais 

3.1. Os direitos fundamentais de primeira dimensão (direitos civis e políticos). 

3.2. Os direitos fundamentais de segunda dimensão (direitos sociais e econômicos). 

3.3. Os direitos fundamentais de terceira dimensão (direitos coletivos e difusos). 

  

Unidade IV - A aplicabilidade das normas constitucionais. 

4.1. A classificação tradicional das normas constitucionais: normas de eficácia plena, contida e limitada. 

4.2. A doutrina brasileira da efetividade. 

  

Unidade V - A eficácia dos direitos sociais e a reserva do possível. 

5.1. O conceito de reserva do possível. 

5.2. O conceito de dificuldade contramajoritária do poder judiciário.  

  

Unidade VI - O conceito de mínimo existencial. 

6.1. O conteúdo material ligado ao mínimo existencial. 

  

Unidade VII - Os direitos fundamentais e suas garantias constitucionais. 

7.1. As figuras jurídicas constitucionais garantidoras dos direitos fundamentais. 

  

Unidade VIII - O sistema constitucional de emergência e a restrição dos direitos fundamentais. 

8.1. Estado de excepcionalidade legal; 

8.2.. Estado de Sítio e Estado de Defesa. 

Unidade IX ? A colisão de direitos fundamentais. 

9.1. Aplicação do princípio da concordância prática. 

9.2. Aplicação do princípio da proporcionalidade. 

  

Unidade IX - A proteção internacional dos direitos humanos. 

9.1. Os direitos humanos e as organizações intergovernamentais. 

9.2. Documentos internacionais de defesa dos direitos humanos. 

9.3. Declaração Universal dos Direitos do Homem. 

9.4. Pacto internacional dos direitos civis e políticos (ONU). 

9.5. Pacto internacional dos direitos econômicos, sociais e culturais (ONU). 

  

PROCEDIMENTO 
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Aulas interativas, em ambiente virtual de aprendizagem, nas quais o conhecimento é exposto ao aluno 
de acordo com um desenho didático planejado para adequar o meio de entrega ao conhecimento par-
ticular da disciplina. Na sala de aula virtual, a metodologia de entrega de conteúdo contempla, além 
dos conceitos e das temáticas das aulas propriamente ditas, leitura de textos pertinentes ao assunto, 
hipertextos, links orientados, estudos de caso, atividades animadas de aplicação do conhecimento, 
simuladores virtuais, perguntas e respostas, simulados, biblioteca virtual etc. O docente é responsável 
por mediar o conteúdo e sua integralização, com vistas ao aprendizado cooperativo e colaborativo, 
norteando-se pelo incentivo à troca constante entre os atores envolvidos e à construção coletiva do 
conhecimento. Para tal, cabe ao docente organizar e orientar as discussões no fórum, bem como nas 
outras ferramentas de comunicação disponibilizadas na sala de aula virtual (chat, central de mensagem, 
anotações etc.). As aulas serão ministradas na modalidade EAD - Campus Virtual. O conteúdo da disci-
plina criado especialmente para este ambiente on-line foi planejado para estimular o pensamento críti-
co, a construção colaborativa do conhecimento e facilitar o processo de ensino e de aprendizagem. A 
disciplina será ministrada de acordo com a metodologia de EAD adotada pela Estácio, sob supervisão de 
um curador. 

  

RECURSOS 

Acesso à internet, softwares compatíveis com os protocolos da sala de aula virtual (como players, flash 
player, leitor de PDF, javascript, recursos HTML etc.). A sala de aula virtual disponibiliza aos alunos o 
acesso para baixar e executar tais aplicativos, caso não os tenha já instalados.  

  

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação da aprendizagem dos alunos nas disciplinas ocorrerá através das provas presenciais AV e 
AVS, sendo a cada uma delas atribuído o grau 10,0 (oito). As avaliações somativas são realizadas de 
forma presencial (provas), nos polos de educação a distância, elaboradas para cada disciplina do curso 
em que o discente está matriculado. Para cada disciplina o discente realiza as provas AV e/ou AVS. As 
avaliações presenciais são compostas por questões objetivas de múltipla escolha. Essas avaliações são 
corrigidas pelos tutores a distância alocados nas disciplinas/turmas do curso. Caso o aluno não obtenha 
sucesso na realização da AV para aprovação, poderá realizar a AVS. Uma avaliação suplementar que 
tem por objetivo oportunizar a recuperação do aluno, após a divulgação e o feedback de sua nota na 
AV.  

  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

Fernanda Duarte Lopes Lucas da Silva, Rafael Mario Iorio Filho e Ronaldo Lucas da Silva.DIREITOS HU-
MANOS. http://repositorio.savaestacio.com.br/site/index.html#/objeto/detalhes/8FE50208-8475-
4065-AA3D-7F0DC0F70A37 
Diretrizes sobre Uso da Força e Armas de Fogo pelos Agentes de Segurança Pública (Portaria Interministerial nº 
4.226 de 31 de dezembro de 2010). 
LIMA, Renato Sérgio de. e  PAULA, Liana de. (organizadores). Segurança pública e violênci: o estado está cumprin-
do seu papel?. São Paulo: Contexto, 2006. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CERQUEIRA, Carlos Magno Nazareth; DORNELLLES, João Ricardo Wanderley. A polícia e os direitos hu-
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manos. 2.ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2001. 152p. (Coleção Polícia Amanhã ; textos fundamentais 
de Polícia ; 1). ISBN 85-353-0226-3. 
JESUS, José Lauri Bueno de. Polícia militar & Direitos humanos: segurança pública, brigada militar e os 
direitos humanos no estado democrático de direito. 4ª reimpr. Curitiba : Juruá: Juruá, 2011. 195p. ISBN 
9788536208152. 
TAVARES, Andre Ramos. Curso de direito constitucional. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 1364 p. 
ARAÚJO, Luiz Alberto David. Curso de direito constitucional. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2009.  
MUNTEAL, Oswaldo et al. Prisioneiros das drogas: segurança pública, saúde e direitos humanos no Brasil. Paraná: 

Editora CRV, 2011.   

Disciplina: CEL0466 - ASPECTOS ANTROPOLÓGICOS E SOCIOLÓGICOS DA EDUCAÇÃO 

EMENTA 

Ciências sociais e Educação. Teorias explicativas. Natureza. Sociedade. Homem e cultura. Modernidade. 
Cultura social do capitalismo. Globalização. Novas técnicas sociais e culturais. A pesquisa social  

Sociologia como ciência. Estrutura e Processo social como conceitos centrais. Sociologia da Educação. 
Instituições e sistemas educacionais. Sociologias aplicadas. Abordagem sociológica do processo educa-
cional e da escolarização. Temáticas contemporâneas em Sociologia e Educação. 

Antropologia como ciência. Cultura como conceito central. Antropologia da Educação. A construção 
cultural e educacional da realidade. O método etnográfico aplicado. Abordagem antropológica da práti-
ca educacional e da escolarização. Temáticas contemporâneas em Antropologia e Educação. 

  

OBJETIVO GERAL 

Refletir sobre a educação como objeto social e cultural, contextualizando-a e enfatizando as orienta-
ções, as convergências e as contribuições teóricas, metodológicas e estratégicas da Sociologia e da An-
tropologia na análise do processo e das práticas educacionais, no contexto ampliado da produção, 
reprodução e transformação da sociedade e cultura pós-moderna; 

Construir conhecimentos, saberes e práticas, desenvolvendo competências e habilidades referentes ao 
manejo da complexidade do universo educacional, como fatores primordiais para o sucesso profissional 
e acadêmico e inserção de qualidade no mercado de trabalho.  

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Relacionar as emergências societárias e culturais recentes (o universo sociotécnico, político-ideológico 
e cultural-comportamental) da pós-modernidade com as significativas implicações na constituição, im-
plementação e desenvolvimento de modelos econômicos, políticas sociais, programas e projetos edu-
cacionais públicos e privados; 

Identificar os fundamentos científicos que norteiam o campo social/cultural, mostrando como se apli-
cam e se inserem na realidade educacional, bem como a orientam, propiciando modelos explicativos e 
possibilitando a competência analítica para a formação de conhecimentos do campo da Educação; 

Identificar, caracterizando as categorias e as noções da analítica social que funcionem como conceitos 
centrais e/ou operadores para a compreensão da prática educacional; 

Caracterizar as principais abordagens, métodos e metodologias com aplicação na investigação da práti-
ca educacional; 

Refletir criticamente sobre os rumos da Educação: 
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a) sob a influência das lógicas do mercado, do Estado e da comunidade; 

b) expressas nas modernas técnicas de socialização (indústria cultural, mídias, redes mundiais de co-
municação e integração real e virtual, planejamento social); na ação institucional educacional, cotidiana 
e profissional; nos efeitos materiais e ideológicos da produção e circulação de técnicas, tecnologias e 
conhecimentos;  

c) na percepção das resistências comunitárias, regionais e/ou locais para a compreensão das estraté-
gias educacionais, como caminho, ideologia e prática para a emancipação e transformação social: 

d) na formação do educador e das necessidades e oportunidades do mercado educacional. 

  

CONTEÚDOS 

Unidade 1 

1. Educação em Perspectiva Social e Cultural: 

1.1. Ciências sociais e Educação. Teorias explicativas e conceitos fundadores: natureza, sociedade, ho-
mem e cultura; as ciências humanas e a pesquisa social; 

1.2. A formação social capitalista, a globalização e a educação na pós-modernidade. A educação no 3º 
milênio: visões, dilemas e desafios;  

1.3. O debate contemporâneo sobre educação e as perspectivas para o Brasil: crise econômica e forma-
ção para o trabalho; risco ambiental e responsabilidade social; sociedade do conhecimento, ensino e 
construção de subjetividades; educação e diversidade cultural; educação e (des)construção da violên-
cia. 

Unidade 2 

2. Educação e Sociedade: Sociologia e Educação, abordagens, temáticas sociais relacionadas: 

2.1. A Sociologia como ciência, pensamento sociológico: teorias explicativas e Sociologia da prática; 
conceitos centrais: estrutura e processo social; 

2.2. A Sociologia da Educação: instituições e processo educacional; sociedade de classes e práxis educa-
cional; reprodução, controle social e prática educacional;      

2.3. Sociologias da vida cotidiana e abordagens do processo educacional: a condição social, ambiental e 
produtiva do meio educacional;      

2.4. Leituras em Sociologia da Educação: educação e processo de trabalho; currículo, hegemonia e re-
presentações sociais; a aprendizagem midiática e informática; educação ambiental e cidadania; a vio-
lência e o meio educacional. 

Plano de Revisão 1 

Unidade 3 

3. Educação e Cultura: Antropologia e Educação, abordagens, temáticas sociais relacionadas: 

3.1. A Antropologia como ciência: pensamento antropológico: teorias culturais e enfoque etnográfico 
da realidade; cultura como conceito central; 

3.2. A Antropologia da Educação: sistemas culturais como estratégias educativas; educação e constru-
ção cultural da personalidade; cultura material, simbólica e contextualização da estraté-
gia educacional; cultura, modelos educativos e controle social; 

3.3. Abordagem antropológica da prática educacional; o cotidiano da educação: cultura da experiência 
educacional e cultura acadêmica; a cultura da escola  e novos contextos de ensino e aprendiza-
gem; etnografia e estudo de caso; 
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3.4. Leituras em Antropologia da Educação: a escola como ambiente cultural; a cultura curricular e a 
formação da personalidade; educação, gênero e sexualidade; mídias, educação e construção imaginária 
da realidade; informática, ensino e representações culturais; sociedade multicultural e educação das 
minorias. 

Plano de Revisão 2  

  

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

Aulas interativas, em ambiente virtual de aprendizagem, nas quais o conhecimento é exposto ao aluno 
de acordo com um desenho didático planejado para adequar o meio de entrega ao conhecimento par-
ticular da disciplina. Na sala de aula virtual, a metodologia de entrega de conteúdo contempla, além 
dos conceitos e temáticas das aulas propriamente ditas, leitura de textos pertinentes ao assunto, hiper-
textos, links orientados, estudos de caso, atividades animadas de aplicação do conhecimento, simula-
dores virtuais, quiz interativo, simulados, biblioteca virtual etc. 

  

RECURSOS 

Acesso à internet, softwares compatíveis com os protocolos da sala de aula virtual (como players, flash 
player, leitor de PDF, javascript, recursos HTML etc.). A sala de aula virtual disponibiliza aos alunos o 
acesso para baixar e executar tais aplicativos, caso não os tenha já instalados. 

  

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO 

A avaliação da aprendizagem dos alunos nas disciplinas ocorrerá através das provas presenciais AV e 
AVS, sendo a cada uma delas atribuído o grau 10,0 (oito). As avaliações somativas são realizadas de 
forma presencial (provas), nos polos de educação a distância, elaboradas para cada disciplina do curso 
em que o discente está matriculado. Para cada disciplina o discente realiza as provas AV e/ou AVS. As 
avaliações presenciais são compostas por questões objetivas de múltipla escolha. Essas avaliações são 
corrigidas pelos tutores a distância alocados nas disciplinas/turmas do curso. Caso o aluno não obtenha 
sucesso na realização da AV para aprovação, poderá realizar a AVS. Uma avaliação suplementar que 
tem por objetivo oportunizar a recuperação do aluno, após a divulgação e o feedback de sua nota na 
AV.  

  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GEERTZ, Clifford. A Interpretação das Culturas. São Paulo: LTC, 2008; 

LARAIA, Roque de Barros. Cultura um conceito antropológico. 23. ed. São Paulo: Zahar, 2009; 

BALIEIRO, Fernando de Figueiredo. Aspectos antropológicos e sociológicos da educação. Rio de Janeiro: 
Estácio, 2014. 164 p. ISBN 978-85-60923-23-6. 

CARLI, Ranieri. Antropologia Filosófica. Curitiba: IBPEX, 2009. 
http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788578381257/pages/5 

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ARENDT, Hannah. Eichmann em Jerusalém.: um relato sobre a banalidade do mal. São Paulo: Compa-
nhia da Letras, 2008. 
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BOURDIEU, Pierre. Miséria do mundo. 5. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2003. 

KRUPPA, Sônia Maria Portella. Sociologia da Educação. São Paulo: Cortez, 2005. 

RODRIGUES, Alberto Tosi. Sociologia da Educação. 5. ed. Rio de Janeiro: Lamparina, 2007. 

REIS, João José. A morte é uma festa: ritos fúnebres e revolta popular no Brasil do século XIX. São Pau-
lo: Companhia das Letras, 2012. 

 MELLO, Alessandro de. Fundamentos socioculturais da educação. Curitiba: IBPEX, 2011. 
http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788578386351/pages/5  

PILLETIS, Nelson; PRAXEDES, Walter. Sociologia da educação. São Paulo: Editora Ática, 2010. 
http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788508131631/pages/7 

PINSKY, Jaime. Cidadania e Educação. São Paulo: Contexto, 2010.  
http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788572440905/pages/5 

  

Disciplina: CEL0240 - CULTURA CLÁSSICA: CONTRIBUIÇÕES LINGUÍSTICAS 

EMENTA 

Grécia e Roma. Grécia:  história, artes visuais, mitologia, pensamento filosófico, literatura e idioma.  
Roma: história, artes visuais, mitologia, mitologia, literatura e idioma.  Rudimentos da gramática do 
Latim.  Contribuições do Grego e do Latim para o Português. Benefícios  do estudo do Latim para me-
lhor compreensão do Português. 

  

OBJETIVO GERAL 

Desenvolver a habilidade de se compreender as origens culturais e linguísticas do ocidente. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

-  Estudar aspectos relevantes da história e cultura greco-latinas. 

-  Identificar, na atualidade, elementos culturais e linguísticos oriundos da Grécia e de Roma. 

-  Observar os  benefícios do estudo do Latim para melhor compreensão do Português.   

  

CONTEÚDOS 

UNIDADE I : O LEGADO CULTURAL DA ANTIGUIDADE 

1.1  -  Mitologia, história, literatura e pensamento filosófico. 

1.2  -  As artes visuais: cerâmica, estatuária e arquitetura; mosaico e pintura parietal. 

1.3 -   Os  gêneros literários: a lírica, a épica e o drama; a sátira latina. 

UNIDADE II : O LEGADO LINGUÍSTICO DA ANTIGUIDADE 

2.1  -  Alfabeto grego  X  alfabeto latino 

2.2  -  Sistema nominal latino:  flexões de gênero, número e pessoa. 

2.3  -  Sistema verbal latino: tipologia de radicais verbais. 

UNIDADE III:  CONTRIBUIÇÕES DO GREGO E DO LATIM PARA O PORTUGUÊS 

3.1  -  Heranças lexicais greco-latinas:  termos e expressões greco-latinas  nos jargões técnico-
científicos; presença do grego e do latim na variante de prestígio social do Português; radicais greco-
latinos na composição de palavras. 

3.2  -  Benefícios do estudo do latim para melhor compreensão do sistema nominal do Português: o 
acusativo e as três formas dos pronomes demonstrativos; os superlativos eruditos de adjetivos. 
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3.3  -  Benefícios do estudo do latim para melhor compreensão do sistema verbal do Português:  a irre-
gularidade verbal e verbos abundantes. 

  

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

Exposição de conteúdo a partir do debate gerado pelas leituras indicadas aos alunos; comentários e 
análise de imagens de objetos artísticos e documentos históricos. 

É importante que o professor possa sugerir leituras sobre as culturas gregas e romanas. 

Para o início da disciplina, uma leitura que poderia ser útil é a Introdução do livro: 

O Universo, os deuses, os homens,  de Jean-Pierre Vernant, da editora:  Companhia das Letras, São 
Paulo, 2000. 

  

RECURSOS 

Quadro, pincel atômico, equipamento de som, retroprojetor ou datashow. 

  

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO 

A avaliação da aprendizagem dos alunos nas disciplinas ocorrerá através das provas presenciais AV e 
AVS, sendo a cada uma delas atribuído o grau 10,0 (oito). As avaliações somativas são realizadas de 
forma presencial (provas), nos polos de educação a distância, elaboradas para cada disciplina do curso 
em que o discente está matriculado. Para cada disciplina o discente realiza as provas AV e/ou AVS. As 
avaliações presenciais são compostas por questões objetivas de múltipla escolha. Essas avaliações são 
corrigidas pelos tutores a distância alocados nas disciplinas/turmas do curso. Caso o aluno não obtenha 
sucesso na realização da AV para aprovação, poderá realizar a AVS. Uma avaliação suplementar que 
tem por objetivo oportunizar a recuperação do aluno, após a divulgação e o feedback de sua nota na 
AV.  

  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CARDOSO, Zelia Almeida. Iniciação ao latim. 5.ed. São Paulo: Ática, 2004. 
http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788508103577/pages/_1 

CAPUTO, A.R.A., e PRUNZEL, C.J. Latim básico.Curitiba: Intersaberes, 2017.  
http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788559725551 

VERNANT, Jean-Pierre. O universo, os deuses, os homens. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. 

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BRANDÃO, Junito de Souza. Mitologia grega. Petrópolis: Vozes, 2002-2005. 3 v. 

CULTURA clássica: contribuições linguísticas. Rio de Janeiro: Estácio, 2014. 112 p. (Livro Próprio Está-
cio/UNISEB).http://repositorio.savaestacio.com.br/site/index.html#/objeto/detalhes/9A615064-BD54-
43AA-BA29-B61B83B766CE 
FURLAN, Oswaldo Antônio. Língua e literatura latina e sua derivação portuguesa. 2.ed. Petrópolis: Vo-
zes, 2011. 384p. ISBN 978-85-326-3191-6. 
Rezende, Antônio Martinez de,Bianchet, Sandra Braga.Dicionário do latim essencial. Editora Autêntica 
9788582173190                  http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582173190 
JAEGER, Werner Wilhelm. Paidéia: a formação do homem grego. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 

 
Disciplina: CCA0500 - CULTURA EMPREENDEDORA 
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EMENTA 

Empreendedorismo e seus conceitos básicos.  Cultura empreendedora. Características dos empreende-
dores. Idéias e Oportunidades de negócios. Tipos de empreendimentos. O plano de negócios. O plano 
de projetos. 

  

OBJETIVO GERAL 

Fornecer ao aluno conhecimentos que fomentem ao empreendedorismo, proporcionando orientação, 
vislumbrando um alto desempenho no seu trajeto profissional. 

Proporcionar debates e reflexões sobre as atitudes de um empreendedor, assim como desenvolver o 
espírito inovador nos acadêmicos , fazendo com que os mesmos venham a desenvolver ações trans-
formadoras da realidade organizacional e social. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Apresentar o conceito de empreendedorismo e a evolução de seu significado através dos tempos; 

Visualizar como se dá o empreendedorismo no Brasil e no mundo; 

Explicitar as características do empreendedor que influenciam o sucesso empresarial; 

Mostrar as situações em que o empreendedorismo vem sendo empregado, desde a criação de uma 
empresa (empreendedorismo start-up) até a aplicação em projetos de diversos âmbitos; 

Discutir a relevância e apresentar as etapas de um Plano de Negócios; 

Discutir a relevância e apresentar as etapas de um Plano de Projetos. 

  

CONTEÚDOS 

UNIDADE I - Panorama Geral e conceitos básicos do Empreendedorismo1.1 ? Conceituação e origem1.2 
? O processo empreendedor1.3 ? Empreendedorismo no Brasil e no mundo UNIDADE II - CULTURA EM-
PREENDEDORA2.1 ? Características do empreendedor2.2 ? Perfil do empreendedor e fatores inibido-
res2.3 ? Entidades brasileiras no ambiente empreendedor UNIDADE III- IDÉIAS E OPORTUNIDADES DE 
NEGÓCIOS3.1 ? Diferença entre idéia e oportunidade3.2 ? Identificação de oportunidades  UNIDADE IV 
? TIPOS DE EMPREENDIMENTOS4.1 ? O empreendedorismo e a criação de empresas (empreendedo-
rismo start-up)4.2 ? Empreendedorismo corporativo (ou intra-empreendedorismo)4.3 ? Empreendedo-
rismo social e desenvolvimento local4.4 ? Empreendedorismo na área cultural  

UNIDADE V - O Plano de Negócios 

5.1 - Definição e importância de um Plano de Negócios 

5.2 - Estrutura de um Plano de Negócios: Informações ambientais, estratégias de marketing, plano ope-
racional e gerencial e plano financeiro 

5.3 - O Plano de Negócios como ferramenta de gerenciamento. 

Unidade VI - O Plano de projeto 

6.1 Elementos essenciais de um projeto 

6.2 Planejamento de projetos 

  

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 
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Aulas interativas, em ambiente virtual de aprendizagem, nas quais o conhecimento é exposto ao aluno 
de acordo com um desenho didático planejado para adequar o meio de entrega ao conhecimento par-
ticular da disciplina. Na sala de aula virtual, a metodologia de entrega de conteúdo contempla, além 
dos conceitos e temáticas das aulas propriamente ditas, leitura de textos pertinentes ao assunto, hiper-
textos, links orientados, estudos de caso, atividades animadas de aplicação do conhecimento, simula-
dores virtuais, quiz interativo, simulados, biblioteca virtual etc. 

  

RECURSOS 

Acesso à internet, softwares compatíveis com os protocolos da sala de aula virtual (como players, flash 
player, leitor de PDF, javascript, recursos HTML etc.). A sala de aula virtual disponibiliza aos alunos o 
acesso para baixar e executar tais aplicativos, caso não os tenha já instalados. 

  

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO 

A avaliação da aprendizagem dos alunos nas disciplinas ocorrerá através das provas presenciais AV e 
AVS, sendo a cada uma delas atribuído o grau 10,0 (oito). As avaliações somativas são realizadas de 
forma presencial (provas), nos polos de educação a distância, elaboradas para cada disciplina do curso 
em que o discente está matriculado. Para cada disciplina o discente realiza as provas AV e/ou AVS. As 
avaliações presenciais são compostas por questões objetivas de múltipla escolha. Essas avaliações são 
corrigidas pelos tutores a distância alocados nas disciplinas/turmas do curso. Caso o aluno não obtenha 
sucesso na realização da AV para aprovação, poderá realizar a AVS. Uma avaliação suplementar que 
tem por objetivo oportunizar a recuperação do aluno, após a divulgação e o feedback de sua nota na 
AV.  

  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

SALIM, C; SILVA, N. Introdução ao empreendedorismo. Rio de Janeiro: Campus Ed, 2010. 

DORNELAS, J. C. Empreendedorismo:Transformando idéias em negócios. Rio de Janeiro: Campus Ed, 
2008. 

CHIAVENATO, I. Empreendedorismo: dando asas ao espírito empreendedor.  São Paulo: Saraiva, 2005. 

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

HISRICH, R; PETERS, M. Empreendedorismo. Porto Alegre: Bookman, 2008. 

DOLABELA, F. O Segredo de Luiza. Rio de Janeiro: Sextante ed, 2008. 

HASHIMOTO, M. Lições de empreendedorismo. Rio de Janeiro: Manole ed, 2008. 

OLIVEIRA, E. EMPREENDEDORISMO SOCIAL: DA TEORIA A PRATICA, DO SONHO A REALIDADE. Rio de 
Janeiro, Qualimark, 2006. 

BIAGIO, L; BATOCCHIO, A. Plano de Negócios. Rio de Janeiro, Manoel ed, 2005. 

  

Disciplina: CEL0304 - DIDÁTICA 

EMENTA 
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Conceito e histórico da Didática. A didática e os pressupostos da prática pedagógica. A formação docen-
te, as abordagens/tendências pedagógicas e seus impactos na prática docente. 

A Didática e a perspectiva multicultural e intercultural. 

A disciplina na sala de aula e a questão da autoridade. 

A Didática e a organização do conhecimento escolar: a interdisciplinaridade, a multidisciplinaridade e a 
transdisciplinaridade. 

Projetos pedagógicos e sua aplicabilidade 

A organização do trabalho docente  e a construção dos projetos didáticos: planejamento, execução e 
avaliação. O Plano de Aula/ação e seus elementos: elaboração e desenvolvimento. 

Avaliação: conceituação, concepções, funções, instrumentos e resultados.  

  

OBJETIVO GERAL 

Refletir acerca das contribuições da Didática para construção de uma prática pedagógica fundamenta-
da, comprometida com uma ação educativa reflexiva, inclusiva e transformadora. 

Reconhecer a importância da construção de conceitos, procedimentos e atitudes apropriados para pla-
nejar, organizar, executar e avaliar as práticas pedagógicas vividas na e a partir da escola.     

Refletir sobre a prática pedagógica desenvolvida em instituições de ensino oficiais, privadas e alternati-
vas. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1-Conceituar Didática, compreendendo seu campo de conhecimento numa perspectiva histórico-
político-social, articulada às concepções teóricas do conhecimento. 

2-Identificar as diferentes abordagens/tendências pedagógicas, caracterizando-as. 

3-Identificar as diferentes questões presentes no cotidiano escolar que dificultam o processo ensi-
no/aprendizagem, no sentido de compreender suas possíveis causas e pensar em alternativas de solu-
ção.   

4-Elaborar projetos didáticos e planos de aula, considerando o contexto no qual o aluno está inserido e 
as situações favoráveis à construção do conhecimento. 

5-Identificar as competências necessárias à ação docente, na perspectiva da construção de uma prática 
didática crítica, criativa, inclusiva e transformadora. 

  

CONTEÚDOS 

Unidade 1 - Educação, Conhecimento Pedagógico e Didática 

1.1 Conceituação e histórico 

1.2 Pressupostos da Prática Pedagógica 

Unidade 2 - Formação do Professor e Prática Pedagógica 

2.1 Abordagens/Tendências Pedagógicas e suas implicações na prática docente. 

2.2 Práticas didáticas multi/interculturalmente orientadas. 

2.3 Formação do professor: competências humanas, políticas e técnico pedagógica (saberes, fazeres e 
atitudes) 
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2.4 Espaço Escolar como espaço de construçao cultural e promotor de aprendizagens significativas e de 
inclusão social: critérios para a construção, organização (inter, multi e transdisciplinaridade) e seleção 
de conhecimentos. 

Unidade 3 - Planejamento e Avaliação: Elementos e Etapas 

3.1 A organização pedagógica da escola e do processo de ensino-aprendizagem 

3.2 Planejamento, Plano e Projeto: conceitos e aplicação 

3.3 Instrumentos de Planejamento: do projeto político pedagógico ao projeto didático e ao plano de 
aula 

3.4 Avaliação: conceituação, concepções e funções.   

  

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

Aulas interativas, em ambiente virtual de aprendizagem, nas quais o conhecimento é exposto ao aluno 
de acordo com um desenho didático planejado para adequar o meio de entrega ao conhecimento par-
ticular da disciplina. Na sala de aula virtual, a metodologia de entrega de conteúdo contempla, além 
dos conceitos e temáticas das aulas propriamente ditas, leitura de textos pertinentes ao assunto, hiper-
textos, links orientados, estudos de caso, atividades animadas de aplicação do conhecimento, simula-
dores virtuais, quiz interativo, simulados, biblioteca virtual etc. 

  

RECURSOS 

Acesso à internet, softwares compatíveis com os protocolos da sala de aula virtual (como players, flash 
player, leitor de PDF, javascript, recursos HTML etc.). A sala de aula virtual disponibiliza aos alunos o 
acesso para baixar e executar tais aplicativos, caso não os tenha já instalados. 

  

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO 

A avaliação da aprendizagem dos alunos nas disciplinas ocorrerá através das provas presenciais AV e 
AVS, sendo a cada uma delas atribuído o grau 10,0 (oito). As avaliações somativas são realizadas de 
forma presencial (provas), nos polos de educação a distância, elaboradas para cada disciplina do curso 
em que o discente está matriculado. Para cada disciplina o discente realiza as provas AV e/ou AVS. As 
avaliações presenciais são compostas por questões objetivas de múltipla escolha. Essas avaliações são 
corrigidas pelos tutores a distância alocados nas disciplinas/turmas do curso. Caso o aluno não obtenha 
sucesso na realização da AV para aprovação, poderá realizar a AVS. Uma avaliação suplementar que 
tem por objetivo oportunizar a recuperação do aluno, após a divulgação e o feedback de sua nota na 
AV.  

  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CASTRO, Amélia Domingues de; CARVALHO, Anna Maria Pessoa de (Organizadoras). Ensinar a Ensinar- 
Didática para a Escola Fundamental e Média. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2006. 

GODINHO, Marília; MAFFEI, Gabriela; SEDANO, Valéria. Planejamento educacional. Rio de Janeiro: SE-
SES, 2016. 128 p. (Livro Próprio Estácio). ISBN 978-85-5548-382-0.     
http://repositorio.savaestacio.com.br/site/index.html#/objeto/detalhes/D7765534-BA39-45BB-8452-
A49A81A95ADB 
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MEIRIEU, P. O Cotidiano da Escola e da Sala de Aula. Porto Alegre: ARTMED, 2005 

CANDAU, Vera Maria. Reinventar a escola. Petrópolis: Vozes,2007. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

DIDÁTICA.http://repositorio.savaestacio.com.br/site/index.html#/objeto/detalhes/5869BE0D-C887-
4DEB-A028-6EC6440BE52D 

LIBÂNEO, José Carlos. Pedagogia e pedagogos, para quê?. 8. ed. São Paulo: Cortez, 2005. 

PERRENOUD, Philippe. Avaliação: da excelência à regulação das aprendizagens: entre duas lógicas. Por-
to Alegre: ARTMED, 2000. 

VASCONCELLOS, Celso dos S. Planejamento: projeto de ensino-aprendizagem e projeto político-
pedagógico. 7. ed. São Paulo, Libertad, 2000. 

VASCONCELLOS, Celso dos S. Avaliação da aprendizagem: práticas de mudança: por uma práxis trans-
formadora. São Paulo, Libertad, 2000. 

VEIGA, Ilma Passos Alencastro (Org.). Técnicas de ensino: por que não?. 18. ed. Campinas: Papirus, 
2007. 

  

Disciplina: CEL0296 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

EMENTA 

Abordagem das Correntes Pedagógicas clássicas e recentes da Educação Ambiental (EA). Análise crítica 
das Declarações Internacionais da EA (Belgrado, Tbilisi, Moscou e Tessalonique) e Encontros Brasileiros 
de Educação Ambiental. Programas e políticas públicas governamentais em EA. Educação Ambiental e o 
Currículo Escolar e desenvolvimento de projetos em EA. 

  

OBJETIVO GERAL 

Oferecer embasamento teórico prático ao aluno para compreensão da disciplina de Educação Ambien-
tal como instrumento de transformação sócio-ambiental 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

-Conhecer as diferentes correntes pedagógicas da Educação Ambiental 

-Reflexão crítica das declarações internacionais de Educação Ambiental de Belgrado, Tbilisi, Moscou, 
Tessalonique Rio-92. 

-Análise das Políticas e Programas Públicos em Educação Ambiental 

-Discutir sobre Educação Ambiental no currículo escolar, para o desenvolvimento de projetos interdis-
ciplinares de educação 

  

CONTEÚDOS 

Unidade I: Correntes Pedagógicas em Educação Ambiental 

1.1.- Correntes tradicionais: naturalista, conservacionista,resolutiva, sistêmica, científica, humanista, 
ética. 

1.2.-Correntes mais recentes: holística, biorregionalista, práxica, crítica, feminista, etnográfica, da eco-
educação, da sustentabilidade. 

Unidade II: Eventos importantes das preocupações com a questão ambiental e com a educação a ela 
relacionada 

2.1.-A primeira conferência intergovernamental sobre EA (Tbilisi, 1977). 

2.2.- O congresso internacional sobre Educação e Formação Ambientais (Moscou, 1987). 

2.3.-Os encontros Brasileiros de EA: 
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2.3.1.-Encontro Nacional de Políticas e Metodologias para EA (MEC/Semam,.1991) 

2.3.2.- A Rio 92 e a EA 

2.3.3.-Política Nacional de Educação Ambiental (Lei N0 9.795/99) 

Unidade III:Interdisciplinaridade e Educação Ambiental. 

3.1.- Introdução,origens e conceitos de interdisciplinaridade. 

3.2.- Interdisciplinaridade e transdiciplinaridade na Educação Ambiental nos currículos educacionais. 

3.3.- Espaços não-formais de educação ambiental: ONGs, empresas privadas e comunidades 

3.4.-Formação de professores ambientalistas e projetos em EA. 

  

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

Aulas interativas, em ambiente virtual de aprendizagem, nas quais o conhecimento é exposto ao aluno 
de acordo com um desenho didático planejado para adequar o meio de entrega ao conhecimento par-
ticular da disciplina. Na sala de aula virtual, a metodologia de entrega de conteúdo contempla, além 
dos conceitos e temáticas das aulas propriamente ditas, leitura de textos pertinentes ao assunto, hiper-
textos, links orientados, estudos de caso, atividades animadas de aplicação do conhecimento, simula-
dores virtuais, quiz interativo, simulados, biblioteca virtual etc. 

  

RECURSOS 

Acesso à internet, softwares compatíveis com os protocolos da sala de aula virtual (como players, flash 
player, leitor de PDF, javascript, recursos HTML etc.). A sala de aula virtual disponibiliza aos alunos o 
acesso para baixar e executar tais aplicativos, caso não os tenha já instalados 

  

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO 

A avaliação da aprendizagem dos alunos nas disciplinas ocorrerá através das provas presenciais AV e 
AVS, sendo a cada uma delas atribuído o grau 10,0 (oito). As avaliações somativas são realizadas de 
forma presencial (provas), nos polos de educação a distância, elaboradas para cada disciplina do curso 
em que o discente está matriculado. Para cada disciplina o discente realiza as provas AV e/ou AVS. As 
avaliações presenciais são compostas por questões objetivas de múltipla escolha. Essas avaliações são 
corrigidas pelos tutores a distância alocados nas disciplinas/turmas do curso. Caso o aluno não obtenha 
sucesso na realização da AV para aprovação, poderá realizar a AVS. Uma avaliação suplementar que 
tem por objetivo oportunizar a recuperação do aluno, após a divulgação e o feedback de sua nota na 
AV.  

  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1 - SATO, Michele; CARVALHO, Isabel. Educação Ambiental: Pesquisa e Desafios. São Paulo: Artmed, 
2005. 

2 - PHILIPPI, Arlindo Jr; PELICIONI,Maria Cecïlia.  Educação Ambiental e Sustentabilidade. São Paulo: 
Manole 2005  

3 - CARVALHO, Isabel Cristina de Moura. Educação Ambiental: a Formação do Sujeito Ecológico. São 
Paulo: Cortez, 2004. 
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4 - PANOCCHESCHI, Bruno (Coord.). Educação Ambiental: experiências e perspectivas.v1, n2c, 
2003.serie documental. INEP. http://www.publicacoes.inep.gov.br/resultados.asp 

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1 - DIAS, Genebaldo Freire. Educação Ambiental - Princípios e Práticas. São Paulo:Gaia 2010. 

2 - DIAS, Genebaldo Freire. Dinâmicas e Instrumentação para Educação Ambiental. São Paulo:Gaia, 
2010. 

3 - LUZZI, Daniel. Educação e meio ambiente. Barueri: Manole, 2012. 
http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520432075%20/pages/-16 

4 - PELIZZOLI, Marcelo. Homo Ecologicus. Caxias do Sul: Educs, 2011. 
http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788570616128%20/pages/5 

5 - PHILLIPE, Arlindo Jr. Educação Ambiental e Sustentabilidade. Barueri: Manole, 2014. 
http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520432006/pages/-14 

  

Disciplina: CCE0488 - ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL 

EMENTA 

Fundamentos da Ética Empresarial. As três fases da Ética Empresarial. Empresa e Ética. O caráter das 
organizações. O dilema dos valores. A Ética ambiental. Ética. Leis e normais de Responsabilidade Social. 
O Terceiro Setor e a importância do Balanço Social. 

  

OBJETIVO GERAL 

Levar o aluno à compreensão da Ética, aplicando-a a sua vida contribuindo de forma significativa para 
uma sociedade melhor. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Dar ao aluno uma base para ajudá-lo na questão da cidadania; 

- Oferecer ao aluno o arcabouço que o permita exercer a ética dentro do seu universo. 

- Oferecer ao aluno uma base no que tange à Responsabilidade Social que o permitirá dimensionar a 
sua importância e a sua aplicação no seu universo. 

  

CONTEÚDOS 

Unidade I - Fundamentos da Ética Empresarial 

Conceitos básicos: Ética, Moral, Caráter, Dever Moral, Relativismo ético. Direitos Humanos. 

Empresa e Ética: o caráter das organizações. 

  

Unidade II - As Três fases da Ética Empresarial 

A era Industrial 

A era pós-industrial 

A era da informação. 

  

Unidade III - Ética Ambiental 

Ecologia 

A escassez dos Recursos Naturais 

A Ação predatória do Homem e a Educação ambiental 

  

Unidade IV - O dilema dos Valores 
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Os desastres ambientais 

A complexidade das decisões  

As empresas e os valores 

  

Unidade V - Normas Internacionais de Responsabilidade Social 

Política de Responsabilidade Social em uma empresa 

ISO 14.000, NBR 16000 

SA 8000 e OHSA. 

  

Unidade VI - O Terceiro Setor e a importância do Balanço Social 

O Terceiro Setor 

Balanço Social e a sua importância 

Criação de Projetos Éticos Sociais 

  

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

Aulas interativas, em ambiente virtual de aprendizagem, nas quais o conhecimento é exposto ao aluno 
de acordo com um desenho didático planejado para adequar o meio de entrega ao conhecimento par-
ticular da disciplina. Na sala de aula virtual, a metodologia de entrega de conteúdo contempla, além 
dos conceitos e temáticas das aulas propriamente ditas, leitura de textos pertinentes ao assunto, hiper-
textos, links orientados, estudos de caso, atividades animadas de aplicação do conhecimento, simula-
dores virtuais, quiz interativo, simulados, biblioteca virtual etc. 

  

RECURSOS 

Acesso à internet, softwares compatíveis com os protocolos da sala de aula virtual (como players, flash 
player, leitor de PDF, javascript, recursos HTML etc.). A sala de aula virtual disponibiliza aos alunos o 
acesso para baixar e executar tais aplicativos, caso não os tenha já instalados. 

  

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO 

A avaliação da aprendizagem dos alunos nas disciplinas ocorrerá através das provas presenciais AV e 
AVS, sendo a cada uma delas atribuído o grau 10,0 (oito). As avaliações somativas são realizadas de 
forma presencial (provas), nos polos de educação a distância, elaboradas para cada disciplina do curso 
em que o discente está matriculado. Para cada disciplina o discente realiza as provas AV e/ou AVS. As 
avaliações presenciais são compostas por questões objetivas de múltipla escolha. Essas avaliações são 
corrigidas pelos tutores a distância alocados nas disciplinas/turmas do curso. Caso o aluno não obtenha 
sucesso na realização da AV para aprovação, poderá realizar a AVS. Uma avaliação suplementar que 
tem por objetivo oportunizar a recuperação do aluno, após a divulgação e o feedback de sua nota na 
AV.  

  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ASHELEY, Patricia(Coordenação). Ética e responsabilidade social nos negócios. Saraiva. 2º Ed. São Paulo, 
2005. 
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SROUR, Robert. Ética empresarial o ciclo virtuoso dos negócios.Campus.3º ed. Rio de Janeiro.2008. 

BRAGA, Benedito.  Introdução à engenharia ambiental. O desafio do desenvolvimento sustentável. 2º 
ED. Pearson Prentice Hall. São Paulo, 2005.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

REIS, Carlos e MEDEIROS, Luiz. Responsabilidade social das empresas e balanço social. Atlas, São Paulo, 
2007. 

MELO NETO, Francisco e FROES, César. Gestão da responsabilidade social corporativa:caso brasileiro. 
Qlualimark. Rio de Janeiro, 2001. 

RODRIGUEZ, Rodrigues e VICENTE, Martius. Ética e Responsabilidade Social nas Empresas. Campus. Rio 
de Janeiro. 2004. 

PASSOS, Elizete. Ética nas organizações. Atlas. 4ª ed. São Paulo. 2004. 

RAMOS, Jose Maria; ARRUDA, Maria Cecília e WHITAKER, Maria do Carmo. Fundamentos de ética em-
presarial e econômica. Atlas. 4ª ed. São Pçaulo. 2009. 

  

Disciplina: CEL0468 - FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO 

EMENTA 

A origem da Filosofia enquanto pensamento crítico e sua consagração no mundo antigo; A metafísica e 
a escolástica no caminho do pensar filosófico medieval; A filosofia na trajetória moderna: do Renasci-
mento ao Iluminismo; A idéia de progresso e as novas abordagens da educação. 

  

OBJETIVO GERAL 

De acordo com a concepção apontada, a disciplina Filosofia da Educação se coloca no rol das disciplinas 
dos cursos de licenciatura com a finalidade mais elevada de: 

1.   Compreender a Filosofia como forma específica de pensamento destinada à apreensão do real (sob 
a forma conceitual) cuja finalidade é a superação das fragmentações oriundas de impressões não fun-
damentadas. 

2.   Perceber que a formação universitária, para além de preparar profissionalmente, é a formação do 
sujeito enquanto agente social, com vistas à clareza acerca do compromisso com atitudes  transforma-
doras da realidade. 

3.   Desenvolver a capacidade de reflexão crítica sobre os problemas que afetam o homem tanto em 
suas atividades, como em relação ao conhecimento atual e ao longo da história, particularmente dos 
processos de ensinar e de aprender, com vistas à compreensão do conhecimento e da própria filosofia 
como processo reflexivo acerca do real. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Tendo em vista os propósitos elencados, os quais refletem o compromisso com a formação crítica dos 
educandos, esta disciplina ?  por meio das aulas, leituras, debates e demais atividades a serem realiza-
das ?, se propõe alcançar, de modo específico, os seguintes objetivos: 

1.   Compreender que o nascimento da Filosofia representou uma ruptura com as formas míticas de 
pensar e agir, que foi se consolidando com o decorrer da história; 
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2.   Identificar na prática pedagógica antiga e medieval os vínculos com o pensamento filosófico, com 
vistas a compreender a relação necessária entre a formação escolar e o pensamento de uma época 
histórica. 

3.   Compreender a concepção moderna da filosofia, ciência e educação, enquanto processo de ruptura 
com os fundamentos políticos medievais, visando favorecer a descoberta de que as transformações da 
realidade concreta ocorrem em sintonia com a formulação de teorias explicativas deste real. 

4.   Identificar as teorias pedagógicas em todas as épocas como formulações de natureza política que 
visam a formação de um determinado tipo de homem; 

5.   Compreender a natureza do processo educativo, enquanto ideal explicitado por cada pensador, a 
partir de suas convicções sobre a sociedade e indivíduo; com vistas à compreensão da não neutralidade 
prática pedagógica. 

6.   Refletir sobre as questões filosóficas contemporâneas, visando a apreensão crítica da realidade, 
assim como a convicção da necessidade da participação coletiva como atributo básico da cidadania. 

CONTEÚDOS 

Unidade 1 - A Filosofia na História: do Enfrentamento do Mito à Razão Dialética ? Breves considerações: 

1. Da origem da filosofia à sua consolidação no mundo antigo; 

2. A tradição metafísica e as primeiras formas de educação formal na historia: da Paidéia à Patrística; 

3. A primazia do pensamento cristão medieval e suas consequências na educação: a consagração de 
Santo Agostinho e Tomas de Aquino. 

Unidade 2 - Do Esboço da Modernidade às Transformações da Ciência e da Educação 

1. Filosofia e educação no Renascimento; os jesuítas e Comenius; 

2. O empirismo e o racionalismo como vertentes modernas do pensamento e sua reflexão na formação 
humana no século XVII: Descartes, Bacon, Hobbes, Locke; 

3. A Filosofia do Iluminismo no pensamento educacional de Kant; Rouseau e seus discípulos. 

Unidade 3 - A Idéia de Progresso e as Novas Abordagens da Educação 

1. O ideal escolanovista e sua estruturação no Brasil: De Dewey a Anísio Teixeira; 

2. A educação na versão marxista: Gramsci e Saviani; 

3. A educação como prática da liberdade em Paulo Freire. 

  

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

Aulas interativas, em ambiente virtual de aprendizagem, nas quais o conhecimento é exposto ao aluno 
de acordo com um desenho didático planejado para adequar o meio de entrega ao conhecimento par-
ticular da disciplina. Na sala de aula virtual, a metodologia de entrega de conteúdo contempla, além 
dos conceitos e temáticas das aulas propriamente ditas, leitura de textos pertinentes ao assunto, hiper-
textos, links orientados, estudos de caso, atividades animadas de aplicação do conhecimento, simula-
dores virtuais, quiz interativo, simulados, biblioteca virtual etc. 

  

RECURSOS 
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Acesso à internet, softwares compatíveis com os protocolos da sala de aula virtual (como players, flash 
player, leitor de PDF, javascript, recursos HTML etc.). A sala de aula virtual disponibiliza aos alunos o 
acesso para baixar e executar tais aplicativos, caso não os tenha já instalados. 

  

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO 

A avaliação da aprendizagem dos alunos nas disciplinas ocorrerá através das provas presenciais AV e 
AVS, sendo a cada uma delas atribuído o grau 10,0 (oito). As avaliações somativas são realizadas de 
forma presencial (provas), nos polos de educação a distância, elaboradas para cada disciplina do curso 
em que o discente está matriculado. Para cada disciplina o discente realiza as provas AV e/ou AVS. As 
avaliações presenciais são compostas por questões objetivas de múltipla escolha. Essas avaliações são 
corrigidas pelos tutores a distância alocados nas disciplinas/turmas do curso. Caso o aluno não obtenha 
sucesso na realização da AV para aprovação, poderá realizar a AVS. Uma avaliação suplementar que 
tem por objetivo oportunizar a recuperação do aluno, após a divulgação e o feedback de sua nota na 
AV.  

  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. 12 ed. São Paulo: Ática, 2001. 

GADOTTI, Moacir. História das Idéias Pedagógicas.  8 ed. São Paulo: ÁTICA, 1999. 

 http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788508044368 

MARCONDES, Danilo. Iniciação à história da filosofia:  dos pré-socráticos a Wittgenstein. 6 ed. Rio de 
janeiro: Jorge Zahar, 2001. 

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ARANHA, Maria Lucia de Arruda. Filosofia e educação. São Paulo: Moderna, 2006. 

ARENDT, Hannah. Eichmann em Jerusalém: um relato sobre a banalidade do mal. São Paulo: Compa-
nhia das Letras, 2006 

TRIGO, Luiz Gonzaga Godoi. Pensamento filosófico: um enfoque educacional. Curitiba: IBPEX, 2009. 

      http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788578385149 

MENDONÇA, Jacy de Souza. Imortais do pensamento: grandes filósofos do ocidente. São Paulo: Rideel, 
2011. 

      http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788533918412 

VASCONCELOS, José Antônio. Fundamentos filosóficos da educação. Curitiba; Ibpex, 2011. 

           http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788578381899  

BOURDIEU, Pierre (Coord.). Miséria do mundo. Tradução Mateus S. Soares de Azevedo et al. 5. ed. Pe-
trópolis: Vozes, 2003 

  

Disciplina: CEL0242 - HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO NO BRASIL 

EMENTA 

Educação difusa nas comunidades indígenas 

A catequese como prática de dominação colonial 

A educação jesuítica para os colonos 

Práticas escolares na sociedade imperial 

http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788578381899
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A criação das escolas normais 

A educação no projeto republicano de Brasil 

A crítica da educação de elite: o grande debate da educação 

A Escola Nova no Brasil 

O Estado Novo e as instituições escolares 

Capanema e as leis orgânicas 

A Educação na República Populista 

A escola brasileira na Ditadura Militar 

As perspectivas atuais da educação 

  

OBJETIVO GERAL 

Ao concluir a disciplina de História da Educação no Brasil, o aluno deverá ser capaz de: 

Analisar o sentido da Educação ao longo da História do Brasil, tendo por base as relações mais amplas 
dos diversos setores da sociedade. 

Identificar a importância da disciplina  para a formação do futuro professor, entendendo a atuação 
político-educacional como uma das possibilidades de intervir no mundo. 

Situar a educação de cada período histórico do Brasil em seu contexto sócio-econômico, compreen-
dendo que a educação é fruto de construção histórica de uma dada sociedade. 

Reconhecer que toda a ação pedagógica é resultado de um projeto político que atende a uma proposta 
de sociedade. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Os estudantes deverão ser capazes de: 

Apresentar as características da educação difusa entre os povos indígenas 

Identificar as finalidades da Educação Jesuítica, apontando sua contribuição para a construção da iden-
tidade brasileira 

Reconhecer a importância da reforma Pombalina e de suas consequências para o desenvolvimento 
educacional brasileiro até os dias atuais 

Caracterizar a Educação Imperial, as conseqüências e transformações na organização do ensino brasilei-
ro, estabelecendo paralelo com a educação atual 

Definir que a organização escolar durante a monarquia reflete a desigualdade na organização social que 
se reflete nos dias atuais 

Explicitar que o advento da república no Brasil não significou educação para todos 

Relacionar o movimento da Escola Nova ao processo de debate nacional que culminou com a elabora-
ção do Manifesto dos Pioneiros e suas implicações nos dias de hoje 

Identificar a reforma de Capanema como resultado de um projeto histórico do governo Vargas 

Identificar os projetos de educação popular desenvolvidos no período da república populista 

Demonstrar que o processo de ampliação do acesso à educação, iniciado nos anos de 1960 durante a 
ditadura militar, não representou a democratização do ensino 

  

CONTEÚDOS 

1. Introdução: A História da Educação 

1.1. A importância do conhecimento histórico para a formação docente 

2. A importância da educação na montagem do projeto colonial português 
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2.1 . A educação nas comunidades indígenas: a importância da oralidade 

2.2 . A educação religiosa na colônia: a catequese dos índios 

2.3 . A reforma pombalina e a expulsão dos jesuítas: a influência iluminista 

2.4 . A implantação das Aulas Régias 

3. A educação na construção do Estado nacional: a monarquia escravista 

3.1. As medidas educacionais no governo joanino: a continuidade 

3.2. A primeira lei do ensino no Brasil escravista 

3.3. A formação do professor: a escola normal 

3.4. Crise do Império: as idéias positivistas no Brasil 

4. Os projetos republicanos para a educação brasileira 

4.1. O projeto de educação pública excludente 

4.2. As reformas da instrução pública nos estados brasileiros 

4.3. O grande debate na educação: o Manifesto dos Pioneiros 

4.4. A organização da escola e as Leis Orgânicas de Capanema 

4.5. A educação reprimida: o projeto de educação da ditadura militar 

4.6. As Perspectivas atuais da Educação 

  

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

Aulas interativas, em ambiente virtual de aprendizagem, nas quais o conhecimento é exposto ao aluno 
de acordo com um desenho didático planejado para adequar o meio de entrega ao conhecimento par-
ticular da disciplina. Na sala de aula virtual, a metodologia de entrega de conteúdo contempla, além 
dos conceitos e temáticas das aulas propriamente ditas, leitura de textos pertinentes ao assunto, hiper-
textos, links orientados, estudos de caso, atividades animadas de aplicação do conhecimento, simula-
dores virtuais, quiz interativo, simulados, biblioteca virtual etc. 

  

RECURSOS 

Acesso à internet, softwares compatíveis com os protocolos da sala de aula virtual (como players, flash 
player, leitor de PDF, javascript, recursos HTML etc.). A sala de aula virtual disponibiliza aos alunos o 
acesso para baixar e executar tais aplicativos, caso não os tenha já instalados. 

  

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO 

A avaliação da aprendizagem dos alunos nas disciplinas ocorrerá através das provas presenciais AV e 
AVS, sendo a cada uma delas atribuído o grau 10,0 (oito). As avaliações somativas são realizadas de 
forma presencial (provas), nos polos de educação a distância, elaboradas para cada disciplina do curso 
em que o discente está matriculado. Para cada disciplina o discente realiza as provas AV e/ou AVS. As 
avaliações presenciais são compostas por questões objetivas de múltipla escolha. Essas avaliações são 
corrigidas pelos tutores a distância alocados nas disciplinas/turmas do curso. Caso o aluno não obtenha 
sucesso na realização da AV para aprovação, poderá realizar a AVS. Uma avaliação suplementar que 
tem por objetivo oportunizar a recuperação do aluno, após a divulgação e o feedback de sua nota na 
AV.  
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BOSI, Alfredo. Dialética da colonização. 3. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. 

STEPHANOU, M. ; BASTOS, M. Helena C. Histórias e Memórias da Educação no Brasil Séc. XVI-XVIII, vol II 
. Petrópolis,RJ: Vozes, 2004. 

Karen Bortoloti HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO NO BRASIL.   
http://repositorio.savaestacio.com.br/site/index.html#/objeto/detalhes/CBB11473-3008-48BD-BF8F-
8C321CB73D16 

ROMANELLI, Otaíza. História da Educação no Brasil (1930/1973). 26. ed. Petrópolis,RJ: Vozes, 2001. 

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BURKE, Peter. História social do conhecimento: de Gutenberg a Diderot. Rio de Janeiro: J. Zahar, 2003. 

GADOTTI, Moacir. História das Idéias Pedagógicas. 8. ed. São Paulo: Ática, 2000. 
http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788508044368 

JAEGER, Werner Wilhelm. Paidéia: a formação do homem grego. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 
2003. 

LOPES, Eliane Marta Santos Teixeira. Perspectivas históricas da educação. 4. ed. São Paulo: Ática, 2000. 
http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788508010882/pages/_1 

JÉLVEZ, Júlio Alejandro Quezada. 
http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582124925/pages/5. 

  

Disciplina: CEL0495 - HISTÓRIA DOS POVOS INDÍGENAS E AFRO-DESCENDENTES 

EMENTA 

O impacto cultural do contato entre europeus e índios. 

As semelhanças e diferenças entre a escravidão indígena e a escravidão negra. 

A guerra justa e a ocupação do interior do território. 

A abolição da escravatura e a negação da cidadania negra. 

A política indigenista. 

As contribuições do índio e do negro à cultura brasileira. 

O movimento negro e as políticas afirmativas. 

Índios e afrodescendentes como sujeitos históricos. 

  

OBJETIVO GERAL 

Compreender as relações raciais brasileiras. 

Reconhecer a importância cultural dos povos que habitavam o Brasil antes da chegada dos portugue-
ses. 

Refletir sobre a introdução dos africanos na economia nacional, suas estratégias de resistência à escra-
vidão e sua a luta pelo acesso à cidadania nos séculos XX e XXI. 

Compreender o impacto de índios e negros no processo físico, econômico, social e cultural de constru-
ção da Nação Brasileira. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Reconhecer a importância do patrimônio pré-colonial brasileiro como componente cultural da nação. 
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Relacionar o processo de aculturação indígena e a extinção de várias tribos. 

Desenvolver uma visão teórica e crítica sobre a importância da mão-de-obra escrava indígena e africana 
dentro do projeto colonial português. 

Entender a atuação dos órgãos de proteção aos índios dentro de projetos econômicos, políticos e soci-
ais específicos. 

Refletir sobre as diversas formas de resistência negra: os quilombos, a capoeira e o Movimento Negro 
no Brasil. 

Compreender a situação atual dos povos indígenas a partir das condições históricas brasileiras. 

Conhecer as políticas afirmativas e a inserção do negro na sociedade brasileira contemporânea. 

  

CONTEÚDOS 

Unidade 1 ? O impacto cultural do contato entre europeus e índios: 

1.1 - O primeiro contato: o século XVI. O impacto do contato; 

1.2 - As novas discussões sobre o apresamento indígena; 

1.3 - A mão-de-obra escrava indígena e africana; 

Unidade 2 ? A economia colonial, a escravidão negra e a resistência: 

2.1 - A religiosidade: campo privilegiado de estudos, assim como de construção 

de solidariedades internas às comunidades negras, mas também de integração e de resistência à socie-
dade escravista; 

2.2  - Formas de resistência ao poder escravista: fugas, rebeliões, quilombos e negociação. As reações 
variadas dos detentores do poder: tolerância e repressão; 

2.3 - Os laços que ligam os afro-descendentes no Brasil às sociedades africanas; 

Unidade 3 - A contribuição de índios e negros à cultura brasileira: 

3.1 - O saber indígena; 

3.2 - A cultura afro-descendente; 

3.3 - O sincretismo religioso: o choque entre as religiões Católica, Afro-descendentes e Indígenas; 

Unidade 4 - As diferentes leituras da questão racial brasileira: 

4.1 - Os órgãos de proteção indígenas: do Serviço de Proteção aos Índios (SPI) à 

Fundação Nacional do Índio (FUNAI); 

4.2 - A Constituição de 1988 e sua importância para o Movimento Negro e para os povos indíenas; 

4.3 - A Conferência Mundial dos Povos Indígenas sobre Território, Meio Ambiente e Desenvolvimento - 
RIO-92. O índio como sujeito histórico, agente de sua própria história; 

4.4 - O Estado reconhece a existência do racismo no Brasil: a afirmação simbólica feita pelo então pre-
sidente Fernando Henrique Cardoso e as políticas públicas afirmativas decorrentes do fato; 

4.5 - As cotas raciais nas Universidades públicas e sua importância na auto-afirmação do negro enquan-
to sujeito histórico, agente de sua própria história; 

  

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 
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Aulas interativas, em ambiente virtual de aprendizagem, nas quais o conhecimento é exposto ao aluno 
de acordo com um desenho didático planejado para adequar o meio de entrega ao conhecimento par-
ticular da disciplina. Na sala de aula virtual, a metodologia de entrega de conteúdo contempla, além 
dos conceitos e temáticas das aulas propriamente ditas, leitura de textos pertinentes ao assunto, hiper-
textos, links orientados, estudos de caso, atividades animadas de aplicação do conhecimento, simula-
dores virtuais, quiz interativo, simulados, biblioteca virtual etc. 

  

RECURSOS 

Acesso à internet, softwares compatíveis com os protocolos da sala de aula virtual (como players, flash 
player, leitor de PDF, javascript, recursos HTML etc.). A sala de aula virtual disponibiliza aos alunos o 
acesso para baixar e executar tais aplicativos, caso não os tenha já instalados. 

  

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO 

A avaliação da aprendizagem dos alunos nas disciplinas ocorrerá através das provas presenciais AV e 
AVS, sendo a cada uma delas atribuído o grau 10,0 (oito). As avaliações somativas são realizadas de 
forma presencial (provas), nos polos de educação a distância, elaboradas para cada disciplina do curso 
em que o discente está matriculado. Para cada disciplina o discente realiza as provas AV e/ou AVS. As 
avaliações presenciais são compostas por questões objetivas de múltipla escolha. Essas avaliações são 
corrigidas pelos tutores a distância alocados nas disciplinas/turmas do curso. Caso o aluno não obtenha 
sucesso na realização da AV para aprovação, poderá realizar a AVS. Uma avaliação suplementar que 
tem por objetivo oportunizar a recuperação do aluno, após a divulgação e o feedback de sua nota na 
AV.  

  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

FLORENTINO, Manolo. Em costas negras: uma história do tráfico de escravos entre a África e o Rio de 
Janeiro: (séculos XVIII e XIX). São Paulo: Companhia das Letras, 2010. 

FLORENTINO, Manolo (Org.). Tráfico, cativeiro e liberdade: (Rio de Janeiro, séculos XVII-XIX). Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2005. 

GOMES, Mércio Pereira. Os índios e o Brasil: passado, presente, futuro. São Paulo: Contexto, 2012.       
http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788572447423/pages/5 

SILVA, Alberto da Costa e. Manilha e o libambo: a África e a escravidão, de 1500 a 1700. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 2011.. 

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. CUNHA, Manuela C. da. História dos índios no Brasil. Editora: Cia. das Letras, 1992 

2. FUNARI, Pedro Paulo. A temática indígena na escola. São Paulo: Contexto, 2011. 

  http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788572446341/pages/5 

3. GOMES, F. Histórias de quilombolas: mocambos e comunidades de senzalas no Rio de Janeiro - sécu-
lo XIX.  Arquivo nacional, 1995.       www.ifch.unicamp.br/ojs/index.php/rhs/article/download/92/87   
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4. FREITAS de, Fátima e Silvia. A diversidade cultural como prática na educação. Curitiba: IBPEX, 2011. 

     http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788578387051/pages/5  

5.CHALHOUB, Sidney. Visões da liberdade: uma história das últimas décadas da escravidão na Corte. 
São Paulo: Cia das Letras, 2009 

6. PRUDENTE, Wilson. Crime de escravidão: uma análise da Emenda Constitucional 45 de 2004, no to-
cante às alterações da competência material da justiça do trabalho, e do 'novel status' constitucional 
dos tratados internacionais de direitos humanos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. 

7. MATTOS, Hebe Maria. Escravidão e cidadania no Brasil Monárquico. Rio de Janeiro: J. Zahar, 2000 

8. MATTOSO, Katia M. de Queiroz. Ser escravo no Brasil. 3. ed. São Paulo: Brasiliense, 2003 

  

  

Disciplina: CEL0465 - LÍNGUA PORTUGUESA 

EMENTA 

Língua, fala, escrita, norma culta e variação. Tópicos gramaticais relevantes. O português retórico ou 
funcional da norma culta. Leitura e produção escrita. Estratégias de leitura: informar-se e formar-se. 
Compreensão e interpretação de textos. Coesão e coerência. Estrutura do parágrafo. Gramática no 
texto. Temas e problemas no estilo da escrita. 

  

OBJETIVO GERAL 

Revisar conhecimento sobre o uso da norma culta da língua; 

Aprimorar a capacidade verbal dos alunos, seja na fala, seja na escrita;  

Apresentar textos de qualidade que norteiem os conhecimentos do Português em diversos contextos. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar e buscar adequação a diferentes modalidades e registros da língua portuguesa, especialmen-
te em norma culta; 

Identificar a intencionalidade (mensagem) presente em diferentes textos de acordo com os contextos 
em que o emissor enviou sua mensagem a determinado destinatário por um tipo de texto específico; 

Analisar e interpretar textos de múltiplos gêneros; 

Produzir textos curtos aplicando os conhecimentos adquiridos. 

  

CONTEÚDOS 

Aula 1: Língua: o coloquial e a norma culta. 

- Língua e linguagem; 

- Fala e escrita; 

- Usos da língua: correção dos erros mais comuns. 

Aula 2: O Verbo. 

- Noções de sintaxe; 

- Regência Nominal e Verbal; 

- Verbos transitivos e verbos intransitivos. 

http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788578387051/pages/5
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Aula 3: Concordância. 

- Usos da língua: adequação, variação e concordância; 

- Concordância Nominal; 

- Concordância Verbal. 

Aula 4: Pontuação. 

- O uso da vírgula; 

- O uso do ponto e do ponto e vírgula; 

- Usos da língua: pontuação e clareza. 

Aula 5: Noções de ortografia. 

- Acentuação e tonicidade; 

- Uso da crase; 

- O novo acordo ortográfico; 

- Usos da língua: ortografia x internetês; 

-  Importância da escrita para o mercado de trabalho. 

Aula 6: Frase, oração, parágrafo. 

-  Estrutura do texto escrito; 

- Operadores argumentativos; 

-  Coesão e coerência; 

- A função da pirâmide invertida no texto. 

Aula 7: Estratégias para uma boa leitura. 

- Vocabulário; 

- Tema, subtemas e acessórios; 

- Organização de frases, orações, períodos e parágrafos. 

Aula 8: Estratégias para uma boa escrita. 

- Ordem direta como estratégia de clareza; 

- O uso de ideias acessórias ou suplementares; 

- Tamanho do período como estratégia de clareza. 

Aula 9: Problemas de escrita. 

- Inadequação do Vocabulário; 

- Falta de lógica e os erros de sintaxe; 

- Desvios na construção de textos curtos; 

- Neologismos, chavões, lugar-comum, jargões. 

Aula 10: Leitura e significação. 

- O texto não verbal; 

- Denotação x conotação; 

- Texto literário x não literário; 

- Figuras de linguagem como recursos de escrita. 

  

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

Aulas interativas, em ambiente virtual de aprendizagem, nas quais o conhecimento é exposto ao aluno 
de acordo com um desenho didático planejado para adequar o meio de entrega ao conhecimento par-
ticular da disciplina. 

Na sala de aula virtual, a metodologia de entrega de conteúdo contempla, além dos conceitos e das 
temáticas das aulas propriamente ditas, leitura de textos pertinentes ao assunto, hipertextos, links 
orientados, estudos de caso, atividades animadas de aplicação do conhecimento, simuladores virtuais, 
perguntas e respostas, simulados, biblioteca virtual etc.  
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O docente é responsável por mediar o conteúdo e sua integralização, com vistas ao aprendizado coope-
rativo e colaborativo, norteando-se pelo incentivo à troca constante entre os atores envolvidos e à 
construção coletiva do conhecimento. Para tal, cabe ao docente organizar e orientar as discussões no 
fórum, bem como nas outras ferramentas de comunicação disponibilizadas na sala de aula virtual (chat, 
central de mensagem, anotações etc.). 

As aulas serão ministradas na modalidade EAD - Campus Virtual. O conteúdo da disciplina criado espe-
cialmente para este ambiente on-line foi planejado para estimular o pensamento crítico, a construção 
colaborativa do conhecimento e facilitar o processo de ensino e de aprendizagem. 

A disciplina será ministrada de acordo com a metodologia de EAD adotada pela Estácio, sob supervisão 
de um curador. 

  

RECURSOS 

As referências solares do ensino desta disciplina serão os professores e os textos selecionados. 

O ambiente on-line oferece diversas interfaces que são moldadas para auxiliar a aprendizagem median-
te o convívio, ainda que virtual, entre professores e alunos, e entre os alunos uns com os outros. 

Outros recursos: Fóruns de discussão de conteúdo e temas atuais pertinentes ao curso, Caixa de Men-
sagens, Chats, Biblioteca Virtual, Exercícios de Autocorreção e Atividades Interativas. Além disso, os 
alunos terão acesso a uma aula de ambientação, explicando a metodologia, conceitos de “netqueta”, a 
importância do uso do dicionário, formas de pesquisa e o plano de ensino da disciplina. 

As aulas contam com textos, hipertextos, imagens, flashs, exemplos que estabelecem interseções teóri-
cas e práticas, recursos gráficos e tecnológicos, todos ordenados no contexto e nos objetivos do que é 
ensinado, rumo ao conhecimento. 

Acesso à internet, softwares compatíveis com os protocolos da sala de aula virtual (como players, flash 
player, leitor de PDF, javascript, recursos HTML etc.). A sala de aula virtual disponibiliza aos alunos o 
acesso para baixar e executar tais aplicativos, caso não os tenha já instalados. 

  

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO 

A avaliação da aprendizagem dos alunos nas disciplinas ocorrerá através das provas presenciais AV e 
AVS, sendo a cada uma delas atribuído o grau 10,0 (oito). As avaliações somativas são realizadas de 
forma presencial (provas), nos polos de educação a distância, elaboradas para cada disciplina do curso 
em que o discente está matriculado. Para cada disciplina o discente realiza as provas AV e/ou AVS. As 
avaliações presenciais são compostas por questões objetivas de múltipla escolha. Essas avaliações são 
corrigidas pelos tutores a distância alocados nas disciplinas/turmas do curso. Caso o aluno não obtenha 
sucesso na realização da AV para aprovação, poderá realizar a AVS. Uma avaliação suplementar que 
tem por objetivo oportunizar a recuperação do aluno, após a divulgação e o feedback de sua nota na 
AV.  

  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da língua portuguesa. 2. ed. São Paulo: Publifolha Houaiss, 
2008. 

ABAURRE, Maria Luiza M.; PONTARA, Marcela. Gramática - Texto: Análise e construção de sentido. São 
Paulo: Moderna, 2006. 

ABAURRE, Maria Luiza M.; ABAURRE, Maria Bernadete M. Produção de texto - interlocução e gêneros. 
São Paulo: Moderna, 2007. 

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ABREU, Antonio Suarez. Curso de Redação. São Paulo: Ática, 2008. 

FIORIN, José; SAVIOLI, Platão. Para entender o texto: leitura e redação. São Paulo: Ática, 2007. 

GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2006. 

FAVERO, Leonardo Lopes. Coesão e coerência textuais. 9. ed. São Paulo: Ática, 2002. 

KOCH, Ingedore Villaça e ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender - os sentidos do texto. São Paulo, Edi-
tora Contexto, 2011. 

  

  

Disciplina: CEL0247 - LINGUAGENS DA ARTE E REGIONALIDADES 

EMENTA 

Fronteiras das linguagens da Arte: conceito(s) de Arte e de obra de arte; limites do fazer artístico.  In-
tercâmbios entre linguagens da arte: Literatura e artes plásticas; Literatura e cinema; Literatura e músi-
ca. Arte e ideologia na construção de identidade(s): representações artíticas de território, etnia, classe 
socioeconômica, gêneros e opções sexuais. 

  

OBJETIVO GERAL 

Desenvolver a habilidade reflexiva acerca da arte e do objeto artístico, identificando as relações entre 
arte e ideologia. 

Exercitar a capacidade de observação do vínculo entre arte e ideologia. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Desenvolver a habilidade reflexiva acerca da arte e do objeto artístico. 

Desenvolver visão crítica acerca do cânone e da censura, como fatores determinantes do fazer artístico. 

Estabelecer relações entre a Literatura e outras manifestações artísticas. 

Observar relações entre arte e ideologia, a partir de representações artísticas de identidade(s). 

  

CONTEÚDOS 

UNIDADE I -  FRONTEIRAS DAS LINGUAGENS DA ARTE 

1.1. A arte e a obra de arte:  conceitos de arte e de objeto artístico; a recepção subjetiva da obra de 
arte; mímeses e realidade; o processo de criação e a elaboração estética da obra de arte. 

1.2. Limites do fazer artístico: o cânone e a censura; a formação do cânone no Ocidente; a censura reli-
giosa e a censura política; a atuação da censura no Brasil e a resistência dos artistas na música, no hu-
mor e no teatro. 

UNIDADE II -INTERCÂMBIOS ENTRE LINGUAGENS DA ARTE 
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2.1. Literatura e artes plásticas:  a poesia concreta e o diálogo com as artes plásticas; 

2.2. Literatura e cinema: adaptações de obras literárias para o cinema; 

2.3. Literatura e música:  semelhanças e diferenças entre poesia e música; o poema musicado; os estu-
dos acadêmicos sobre música popular. 

UNIDADE III - IDEOLOGIA E LINGUAGENS DA ARTE NA CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADE(S) 

3.1. Arte e território:  representações de identidades nacional e regional; manifestações artísticas lo-
cais; 

3.2. Arte  e etnia:  representações de identidades étnicas; o índio na literatura brasileira; contribuição 
das culturas africanas para a identidade nacional; 

3.3. Arte e sexualidade: representações de identidades sexuais; relação de gêneros: o feminino e o 
masculino na Literatura; a expressão da arte homoerótica; 

3.4. Arte e status quo:  representações de identidades socioeconômicas; a Literatura marginal; a arte 
das periferias urbanas. 

  

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

Você pode utilizar os procedimentos que julgar necessários para a condução e cumprimento do pro-
grama da disciplina, entretanto,  fazemos sugestões: 

  

Aulas interativas, em ambiente virtual de aprendizagem, nas quais o conhecimento é exposto ao aluno 
de acordo com um desenho didático planejado para adequar o meio de entrega ao conhecimento par-
ticular da disciplina. Na sala de aula virtual, a metodologia de entrega de conteúdo contempla, além 
dos conceitos e temáticas das aulas propriamente ditas, leitura de textos pertinentes ao assunto, hiper-
textos, links orientados, estudos de caso, atividades animadas de aplicação do conhecimento, simula-
dores virtuais, quiz interativo, simulados, biblioteca virtual etc.  

Quanto à metodologia de ensino, o docente é responsável por mediar o conteúdo e sua integralização, 
com vistas ao aprendizado cooperativo e colaborativo, norteando-se pelo incentivo à troca constante 
entre os atores envolvidos e à construção coletiva do conhecimento. Para tal, cabe ao docente organi-
zar e orientar as discussões no fórum, bem como nas outras ferramentas de comunicação disponibiliza-
das na sala de aula virtual (chat, central de mensagem, anotações etc.). 

As aulas serão ministradas na modalidade EaD - Campus Virtual. O conteúdo da disciplina criado espe-
cialmente para este ambiente online foi planejado para estimular o pensamento crítico, a construção 
colaborativa do conhecimento e facilitar o processo ensino-aprendizagem. Cabe ressaltar que esta dis-
ciplina será ministrada de acordo com a metodologia de EaD adotada pela Estácio. 

  

RECURSOS 
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Você pode utilizar os recursos disponíveis no ensino a distância.  Ressaltamos que  o ambiente online 
oferece diversas interfaces que são moldadas para auxiliar a aprendizagem e provocar a interação entre 
professor-aluno e aluno-aluno. Entre elas pode-se citar: Fóruns de discussão de conteúdo e temas atu-
ais pertinentes ao curso, Caixa de Mensagens, Chats, Biblioteca Virtual, Exercícios de Autocorreção e 
Atividades Interativas. As aulas contam com textos, hipertextos, imagens, flashs, exemplos que estabe-
lecem interseções teórico-práticas, recursos gráficos e tecnológicos na contextualização do conheci-
mento.  Ainda,  acesso à internet, softwares compatíveis com os protocolos da sala de aula virtual 
(como players, flash player, leitor de PDF, javascript, recursos HTML etc.). A sala de aula virtual disponi-
biliza aos alunos o acesso para baixar e executar tais aplicativos, caso não os tenha já instalados. 

  

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO 

A avaliação da aprendizagem dos alunos nas disciplinas ocorrerá através das provas presenciais AV e 
AVS, sendo a cada uma delas atribuído o grau 10,0 (oito). As avaliações somativas são realizadas de 
forma presencial (provas), nos polos de educação a distância, elaboradas para cada disciplina do curso 
em que o discente está matriculado. Para cada disciplina o discente realiza as provas AV e/ou AVS. As 
avaliações presenciais são compostas por questões objetivas de múltipla escolha. Essas avaliações são 
corrigidas pelos tutores a distância alocados nas disciplinas/turmas do curso. Caso o aluno não obtenha 
sucesso na realização da AV para aprovação, poderá realizar a AVS. Uma avaliação suplementar que 
tem por objetivo oportunizar a recuperação do aluno, após a divulgação e o feedback de sua nota na 
AV.  

  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ARGAN, Giulio Carlo. Arte moderna: do Iluminismo aos movimentos contemporâneos. São Paulo: Com-
panhia das Letras, 1992. 

Alessandra Fávero e Thauana Paiva de Souza Gomes.LINGUAGENS DA ARTE E REGIONALIDADES 
.http://repositorio.savaestacio.com.br/site/index.html#/objeto/detalhes/5410C4EE-0B89-41F6-9A74-
EA6AD1A0790F 
Telles, Sérgio.Mistura Fina: contos e crônicas e poesias.Casa do Psicólogo. 8573963891   
http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/8573963891/pages/_1 
 

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

HAUSER, Arnold. História social da arte e da literatura. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 

JOLY, Martine. Introdução à análise da imagem. 7. ed. Campinas: Papirus, 2004. 

REZENDE, Neide. A semana de arte moderna. São Paulo: Editora Ática, 2006. 
http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788508103133/pages/3 

FILHO, Domício Proença. A linguagem literária. São Paulo: Editora Ática, 2007. 
http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788508109432/pages/3 

NUNES, Benedito. Introdução à Filosofia da arte. São Paulo: Editora Ática, 2010. 
http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788508032518/pages/3 
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Disciplina: CEL0263 - LINGUÍSTICA 

EMENTA 

Conceituação de linguagem. A linguagem humana: características da linguagem humana. A linguagem 
verbal e a linguagem não verbal. A linguagem animal. Os estudos na época da pré-linguística. Linguísti-
ca: o estudo científico da linguagem. A contribuição de Saussure 

Características de cada modelo linguístico: 

Gerativismo. A Faculdade da Linguagem. Gramática Universal (GU). Princípios e Parâmetros. Compe-
tência e desempenho. Competência Pragmática e Competência Gramatical. Gramaticalidade e Aceitabi-
lidade. Aquisição da linguagem. Empirismo e Racionalismo. Behaviorismo e Gerativismo; 

Sociolinguística. Fenômenos inerentes às línguas do mundo: variação e mudança linguística. A variação 
linguística. Tipos de variação linguística: diatópica, diacrônica, diastrática, diafásica e diamésica. As no-
ções de variável e de variante. Fenômenos linguísticos em variação. A noção de erro e o preconceito 
linguístico; 

Funcionalismo: europeu e norte-americano. Alguns princípios do funcionalismo norte-americano: gra-
maticalização e iconicidade. Língua: visão formalista e visão funcionalista. 

  

OBJETIVO GERAL 

1. Compreender a importância da linguagem na formação do profissional de Letras. 

2. Conhecer os fundamentos da ciência linguística. 

3. Compreender a importância de Ferdinand de Saussure na evolução da ciência linguística no século 
XX. 

4. Compreender a importância do Gerativismo, da Sociolinguística e do Funcionalismo, a partir da ca-
racterização de seus pressupostos teóricos principais, seus objetivos e objetos de estudo; 

5.  Reconhecer a importância desses três modelos teóricos na formação do aluno de Letras, no que 
concerne ao ensino e à pesquisa linguística. 

6. Compreender a importância do Gerativismo, da Sociolinguística e do Funcionalismo, a partir da ca-
racterização de seus pressupostos teóricos principais, seus objetivos e objetos de estudo; 

7. Reconhecer a importância desses três modelos teóricos na formação do aluno de Letras, no que con-
cerne ao ensino e à pesquisa linguística. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Definir linguagem de forma ampla e de forma restrita. 

Relacionar  o conceito de linguagem à vida diária. 

Compreender a ciência linguística e sua importância para o profissional de Letras. 

Distinguir o caráter descritivo da Linguística  do caráter prescritivo da Gramática Normativa. 

Identificar os pressupostos teóricos básicos do Gerativismo, da Sociolinguística e do Funcionalismo. 

Distinguir o modo como cada uma das correntes teóricas apresentadas na disciplina concebe a língua. 

Compreender o processo de aquisição da linguagem segundo o Gerativismo. 

Estabelecer, à luz da Sociolinguística, as relações entre língua e sociedade. 

9. Reconhecer, de acordo com os pressupostos funcionalistas, a importância da investigação das cir-
cunstâncias discursivas que envolvem as estruturas linguísticas 
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CONTEÚDOS 

Unidade 1 -  A LINGUAGEM 

1.1  -  Conceituação de linguagem 

1.1.1        -  Linguagem, língua e fala 

1.1.2        -  Linguagem verbal e linguagem não verbal 

1.2  - A linguagem humana e a linguagem animal 

1.3  - As características da linguagem humana: 

1.3.1        -  independência de estímulo 

1.3.2        -  arbitrariedade 

1.3.3        -  dupla articulação 

1.3.4        -  produtividade 

Unidade 2 -  A LINGUÍSTICA 

2.1 - Estudos de linguagem na pré-linguística 

2.2 -  O estudo científico da linguagem 

2.3 -  Linguística e gramática: descrição x prescrição 

2.4 - Tipos de gramática: 

a) prescritiva 

b) descritiva 

c)internalizada 

Unidade 3 -  AS PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES DE SAUSSURE À LINGUÍSTICA 

3.1 -  As noções de língua e fala 

3.2 -  O signo linguístico: significante e significado 

3.3 - Relações sintagmáticas e relações paradigmáticas 

3.4 - Sincronia e diacronia 

Unidade 4. GERATIVISMO 

4.1 -  A Faculdade da Linguagem. 

4.2 -  Gramática Universal (GU): princípios e parâmetros. 

4.3 -  Aquisição da linguagem. 

4.3.1   -     Bases filosóficas: empirismo e racionalismo. 

4.3.2      -  Diferenças entre Behaviorismo e Gerativismo. 

4.4  - Competência e desempenho. 

4.4.1     -   Competência Pragmática 

4.4.2       - Competência Gramatical. 

4.4.3       - Gramaticalidade e Aceitabilidade. 

Unidade 5.  SOCIOLINGUÍSTICA 

5.1 - Fenômenos inerentes às línguas do mundo: variação e mudança linguística 

5.2 -  A variação linguística. 

5.2.1 - As noções de variável e de variante. 

5.2.2 - Tipos de variação linguística: diatópica, diacrônica, diastrática, diafásica e diamésica. 

5 2.3 -  A variação no português brasileiro: fenômenos linguísticos em variação. 

5.3  -  Língua e sociedade 

5.3.1 -  A pesquisa sociolinguística 

5.3.2 -  A noção de erro 

5.3.3 -  Preconceito linguístico. 

Unidade 6. FUNCIONALISMO 

6.1 -  Funcionalismo: europeu e norte-americano. 
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6.2 -  Alguns princípios do funcionalismo norte-americano: iconicidade e gramaticalização. 

6.3 -  Língua: visão formalista e visão funcionalista. 

  

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

Você pode utilizar os procedimentos que julgar necessários para a condução e cumprimento do pro-
grama da disciplina, entretanto,  fazemos sugestões: 

Aulas interativas, em ambiente virtual de aprendizagem, nas quais o conhecimento é exposto ao aluno 
de acordo com um desenho didático planejado para adequar o meio de entrega ao conhecimento par-
ticular da disciplina. Na sala de aula virtual, a metodologia de entrega de conteúdo contempla, além 
dos conceitos e temáticas das aulas propriamente ditas, leitura de textos pertinentes ao assunto, hiper-
textos, links orientados, estudos de caso, atividades animadas de aplicação do conhecimento, simula-
dores virtuais, quiz interativo, simulados, biblioteca virtual etc.  

Quanto à metodologia de ensino, o docente é responsável por mediar o conteúdo e sua integralização, 
com vistas ao aprendizado cooperativo e colaborativo, norteando-se pelo incentivo à troca constante 
entre os atores envolvidos e à construção coletiva do conhecimento. Para tal, cabe ao docente organi-
zar e orientar as discussões no fórum, bem como nas outras ferramentas de comunicação disponibiliza-
das na sala de aula virtual (chat, central de mensagem, anotações etc.). 

As aulas serão ministradas na modalidade EaD - Campus Virtual. O conteúdo da disciplina criado espe-
cialmente para este ambiente online foi planejado para estimular o pensamento crítico, a construção 
colaborativa do conhecimento e facilitar o processo ensino-aprendizagem. Cabe ressaltar que esta dis-
ciplina será ministrada de acordo com a metodologia de EaD adotada pela Estácio. 

  

RECURSOS 

O ambiente online oferece diversas interfaces que são moldadas para auxiliar a aprendizagem e provo-
car a interação entre professor-aluno e aluno-aluno. Entre elas pode-se citar: Fóruns de discussão de 
conteúdo e temas atuais pertinentes ao curso, Caixa de Mensagens, Chats, Biblioteca Virtual, Exercícios 
de Autocorreção e Atividades Interativas. As aulas contam com textos, hipertextos, imagens, flashs, 
exemplos que estabelecem interseções teórico-práticas, recursos gráficos e tecnológicos na contextua-
lização do conhecimento. Ainda,  acesso à internet, softwares compatíveis com os protocolos da sala de 
aula virtual (como players, flash player, leitor de PDF, javascript, recursos HTML etc.). A sala de aula 
virtual disponibiliza aos alunos o acesso para baixar e executar tais aplicativos, caso não os tenha já 
instalados. 

  

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO 
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A avaliação da aprendizagem dos alunos nas disciplinas ocorrerá através das provas presenciais AV e 
AVS, sendo a cada uma delas atribuído o grau 10,0 (oito). As avaliações somativas são realizadas de 
forma presencial (provas), nos polos de educação a distância, elaboradas para cada disciplina do curso 
em que o discente está matriculado. Para cada disciplina o discente realiza as provas AV e/ou AVS. As 
avaliações presenciais são compostas por questões objetivas de múltipla escolha. Essas avaliações são 
corrigidas pelos tutores a distância alocados nas disciplinas/turmas do curso. Caso o aluno não obtenha 
sucesso na realização da AV para aprovação, poderá realizar a AVS. Uma avaliação suplementar que 
tem por objetivo oportunizar a recuperação do aluno, após a divulgação e o feedback de sua nota na 
AV.  

  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

luis claudio dallier.LINGUÍSTICA 
.http://repositorio.savaestacio.com.br/site/index.html#/objeto/detalhes/B847AE33-8F8B-472D-8ABC-
6E4A82B20B3F 

CARVALHO, Castelar de. Para Compreender Saussure: fundamentos e visão crítica. 9ª. ed. Petrópolis, 
RJ: Vozes, 2000. 

MOURA,  Marilda Franco de Linguística II.  Rio de Janeiro : SESES, 2016.  

luis claudio dallier saldanha.LINGUÍSTICA I. 
http://repositorio.savaestacio.com.br/site/index.html#/objeto/detalhes/64F04667-3CF3-43DF-8E0F-
12C56AC5C1BD 
 

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
BAGNO, Marcos. A língua de Eulália – novela sociolinguística. São Paulo: Contexto, 2001. 
http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788572443975/pages/_1 
ILARI, Rodolfo; BASSO, Renato. O português da gente: a língua que estudamos, a língua que falamos. São Paulo: 
Contexto, 2006. http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788572443289/pages/_1 
MOLLICA, Maria Cecília (org.). Linguagem para formação em letras, educação e fonoaudiologia. São Paulo: Con-
texto, 2009. http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788572444422/pages/_1 
NEVES, Maria Helena de Moura. Texto e gramática. São Paulo: Contexto, 2006. 
http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788572443319/pages/_1 
SAUSSURE, Ferdinand de. Curso de Linguística geral. São Paulo: Cultrix, 2006. 

  

  

Disciplina: CEL0476 - METODOLOGIA CIENTÍFICA 

EMENTA 

Os modos de conhecer. 

Conceito e classificação da ciência. 

Método científico. 

A leitura e a técnica de fichamento, resumo e resenha. 

A pesquisa científica. 

Normas técnicas da produção científica. 

A construção e produção do conhecimento na Universidade. 

O  projeto pedagógico e a perspectiva teórico-metodológica dos cursos superiores. 

  

OBJETIVO GERAL 
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Compreender o papel da educação superior  na produção de  conhecimento, em especial, a relação 
entre  ensino, pesquisa e extensão; 

Identificar a importância da pesquisa  e da redação de trabalhos acadêmicos com embasamento cientí-
fico e segundo as normas da ABNT; 

Compreender a relevância do Projeto Pedagógico  na formação superior. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar os diversos modos de conhecer; 

Avaliar a importância do método para a prática científica; 

Compreender a classificação das ciências; 

Aplicar diferentes técnicas de estudo; 

Analisar as diferentes modalidades da pesquisa científica; 

Aplicar as normas da ABNT nos trabalhos acadêmicos; 

Reconhecer o papel das agências de fomento e a importância do sistema lattes; 

Identificar no Projeto Pedagógico os elementos essenciais a sua formação. 

  

CONTEÚDOS 

Unidade 1 - O conhecimento 

1.1. O que é metodologia científica? 

1.2. Tipos de conhecimentos: senso comum, conhecimento científico, filosófico e discurso religioso. 

1.3. O método científico: indutivo, dedutivo, hipotético-dedutivo. 

1.4. As ciências: classificação. 

Unidade 2 - Metodologia Aplicada 

2.1. A  leitura e redação científica: fichamento, resumo e resenha. 

2.2. A pesquisa científica: modalidades e metodologias 

2.3. As normas da ABNT para elaboração de trabalhos acadêmicos 

Unidade 3 - A construção do conhecimento na Universidade 

3.1. A educação superior e a construção do conhecimento. 

3.2. A atividade científica: a produção científica e as agências de fomento à pesquisa. 

3.3. O sistema Lattes e a importância dos periódicos científicos 

Unidade 4 - O projeto pedagógico 

4.1. O que é um projeto pedagógico? 

4.2. O papel do projeto pedagógico na organização dos cursos superiores; 

4.3. O perfil profissional: desenvolvimento de competências e habilidades. 

  

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

Aulas interativas, em ambiente virtual de aprendizagem, nas quais o conhecimento é exposto ao aluno 
de acordo com um desenho didático planejado para adequar o meio de entrega ao conhecimento par-
ticular da disciplina. Na sala de aula virtual, a metodologia de entrega de conteúdo contempla, além 
dos conceitos e temáticas das aulas propriamente ditas, leitura de textos pertinentes ao assunto, hiper-
textos, links orientados, estudos de caso, atividades animadas de aplicação do conhecimento, simula-
dores virtuais, quiz interativo, simulados, biblioteca virtual etc. 

  

RECURSOS 
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Acesso à internet, softwares compatíveis com os protocolos da sala de aula virtual (como players, flash 
player, leitor de PDF, javascript, recursos HTML etc.). A sala de aula virtual disponibiliza aos alunos o 
acesso para baixar e executar tais aplicativos, caso não os tenha já instalados. 

  

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO 

A avaliação da aprendizagem dos alunos nas disciplinas ocorrerá através das provas presenciais AV e 
AVS, sendo a cada uma delas atribuído o grau 10,0 (oito). As avaliações somativas são realizadas de 
forma presencial (provas), nos polos de educação a distância, elaboradas para cada disciplina do curso 
em que o discente está matriculado. Para cada disciplina o discente realiza as provas AV e/ou AVS. As 
avaliações presenciais são compostas por questões objetivas de múltipla escolha. Essas avaliações são 
corrigidas pelos tutores a distância alocados nas disciplinas/turmas do curso. Caso o aluno não obtenha 
sucesso na realização da AV para aprovação, poderá realizar a AVS. Uma avaliação suplementar que 
tem por objetivo oportunizar a recuperação do aluno, após a divulgação e o feedback de sua nota na 
AV.  

  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. BARROS, Aidil Jesus da Silva e LEHFELD, Neide Aparecida.  Fundamentos de metodologia científica. 
3.ed. São Paulo:  Pearson Education,  2008 

2. FACHIN, Odilia. Fundamentos de metodologia. 5.ed. São Paulo: Saraiva, 2006. 

3. GIL, Antonio Carlos.  Como elaborar projetos de pesquisa. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2002. 

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

KAHLMEYER-MERTENS, R. S.; FUMANGA, M.; TOFFANO, C. B.; SIQUEIRA, F. Como elaborar projetos de 
pesquisa: linguagem e método. Rio de Janeiro: FGV, 2007. 

MEDEIROS, João Bosco. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, resenhas. 10.ed. São 
Paulo: Atlas, 2008. 

CASTRO, Claudio de Moura. A prática da pesquisa. São Paulo: Pearson, 2012.      
http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576050858/pages/_5 

AZEVEDO, Celicina Borges. Metodologia Científica ao alcance de todos. São Paulo: Manole, 2009.      
http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520428979/pages/_7 

MAGALHÃES, Gildo. Introdução à Metodologia Científica: caminhos da ciência e tecnologia. São Paulo: 
Ática, 2005.       http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788508097777/pages/3 

  

Disciplina: CEL0286 - METODOLOGIA DA PESQUISA 

EMENTA 

O conhecimento científico e a pesquisa acadêmica: escolha do tema. Problematização do tema. Justifi-
cativa, metodologia e fontes. A determinação dos objetivos. O embasamento teórico. O projeto de 
pesquisa, estrutura e formatação. A redação científica: ética e legitimidade do saber. Normas técnicas 
para formatação do TCC: artigo científico e monografia. 
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OBJETIVO GERAL 

A disciplina tem como objetivos gerais 

Reconhecer a importância da pesquisa acadêmica; 

Elaborar o anteprojeto de TCC; 

Aplicar as normas técnicas para construção e formatação de projetos de pesquisa e TCC. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Ao final do curso o aluno deverá: 

Compreender a relevância do uso de técnicas para elaboração de objetivos da pesquisa; 

Identificar a estrutura e formatação de projetos de pesquisa para TCC; 

Conhecer e aplicar diferentes normas para formatação do trabalho de conclusão de curso: artigo cientí-
fico e monografia; 

Estabelecer e delimitar um tema de pesquisa; 

Definir o problema científico; 

Realizar a pesquisa bibliográfica; 

Apresentar a justificativa do projeto e objetivos do estudo; 

Apresentar o embasamento teórico; 

Definir as fontes e procedimentos metodológicos; 

Organizar o cronograma do TCC. 

  

CONTEÚDOS 

Unidade 1 - A pesquisa e o conhecimento científico 

1.1. Importância e aplicação da pesquisa científica 

1.2. A classificação da pesquisa com base em objetivos e procedimentos. 

Unidade 2 - O problema científico 

2.1. A escolha do tema e importância de sua delimitação; 

2.2. Realização da pesquisa bibliográfica e sua discussão; 

2.3. Justificativa do estudo; 

2.4. A problematização do tema; 

2.5. A construção de hipóteses e as questões norteadoras. 

Unidade 3 - A construção do projeto de pesquisa 

3.1. A determinação dos objetivos da pesquisa; 

3.2. A construção do embasamento teórico, levantamento preliminar. 

3.3. A redação do projeto de pesquisa: ética e legitimidade do saber. 

Unidade 4 - O Trabalho de Conclusão de Curso 

4.1. Importância do trabalho de conclusão de curso 

4.2. Estrutura e formatação do artigo científico; 

4.3. Estrutura e formatação da monografia; 

4.4. Estrutura e formatação do Projeto Final. 

  

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 
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Aulas interativas, em ambiente virtual de aprendizagem, nas quais o conhecimento é exposto ao aluno 
de acordo com um desenho didático planejado para adequar o meio de entrega ao conhecimento par-
ticular da disciplina. Na sala de aula virtual, a metodologia de entrega de conteúdo contempla, além 
dos conceitos e temáticas das aulas propriamente ditas, leitura de textos pertinentes ao assunto, hiper-
textos, links orientados, estudos de caso, atividades animadas de aplicação do conhecimento, simula-
dores virtuais, quiz interativo, simulados, biblioteca virtual etc. 

  

RECURSOS 

Acesso à internet, softwares compatíveis com os protocolos da sala de aula virtual (como players, flash 
player, leitor de PDF, javascript, recursos HTML etc.). A sala de aula virtual disponibiliza aos alunos o 
acesso para baixar e executar tais aplicativos, caso não os tenha já instalados. 

  

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO 

A avaliação da disciplina segue as normas regimentais da Instituição. Nesta disciplina, o aluno será ava-
liado por sua participação cooperativa e colaborativa, bem como pelo seu desempenho nas avaliações 
presenciais (AV e AVS), sendo a cada uma delas atribuído o grau de 0,0 (zero) a 8,0 (oito). O docen-
te/tutor responsável pela turma avaliará a participação do aluno nos fóruns de discussão temáticos, a 
qual será atribuído grau de 0,0 (zero) a 2,0 (dois), tendo por parâmetro as métricas de pertinência e 
interatividade da/na intervenção do aluno. 

Com relação ao segundo critério, os instrumentos para avaliação da aprendizagem serão construídos a 
partir de itens de teste:  questões objetivas e discursivas que compõem o banco de questões da disci-
plina, classificadas em diferentes níveis de complexidade e diferentes níveis cognitivos 

Para cada disciplina do curso estudada o discente realiza uma prova (AV), com todo o conteúdo estu-
dado e discutido nas aulas transmitidas via web, aulas online, fóruns de discussão e demais atividades e 
estratégias de ensino. Será considerado aprovado na disciplina o aluno que obtiver nota igual ou supe-
rior a 6,0 (seis). Este resultado será a soma de uma das provas presenciais (AV ou AVS) com a nota de 
participação nos fóruns temáticos de discussão do conteúdo. 

As avaliações presenciais serão realizadas no polo de origem do aluno, de acordo com o calendário 
acadêmico institucional. 

  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BARROS, A. J. da S.; LEHFELD, N. A. de S. Fundamentos de metodologia científica. São Paulo: Pearson 
Prentice Hall, 2007. 

CERVO, A. L.; BERVIAN, P. A.; SILVA, R. da. Metodologia científica. 6. ed. São Paulo: Pearson Prentice 
Hall, 2007. 

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 1991. 

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

KAHLMEYER-MERTENS, R. S.; FUMANGA, M.; TOFFANO, C. B.; SIQUEIRA, F. Como elaborar projetos de 
pesquisa: linguagem e método. Rio de Janeiro: FGV, 2007. 
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MEDEIROS, João Bosco. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, resenhas.10.ed. São 
Paulo: Atlas, 2008. 

RUDIO, F. V. Introdução ao projeto de pesquisa científica. 4.ed. RJ: Petrópolis: Vozes, 2007. 

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. São Paulo: Cortez, 2007. 

TACHIZAWA, T.; MENDES, G. Como fazer monografia na prática. 12. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2006. 

  

  

Disciplina: CEL0239 - OFICINA LITERÁRIA 

EMENTA 

O ato de ler na construção dos sentidos de textos. Modalidades textuais e práticas de leitura. Marcas 
essenciais do texto e sua inscrição cultural. Leitura como conhecimento do mundo. Relações entre au-
tor, texto, leitor e contexto. 

  

OBJETIVO GERAL 

Identificar as estratégias de organização textual, evidenciando as várias possibilidades de leitura; Anali-
sar a intertextualidade e a identidade da tipologia textual para caracterizar o texto literário. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

O aluno irá proceder ao  ato interpretativo estimulado pela prática de crítica literária e pelo exercício 
do prazer da leitura; 

Fazer análise de texto considerando as possibilidades semânticas (polissemia e homonímia, significação 
contextual); 

Escolher textos identificando a tipologia textual; 

Analisar a intertextualidade; 

Desenvolver textos com visão crítica. 

  

CONTEÚDOS 

Unidade 1 - O ato de ler 

1.1. Unidades básicas de texto;  

1.2. Constituição da rede de significados. 

Unidade 2 - Práticas de leitura 

2.1. Modos de  ler;  

2.2.Tipologias textuais; 

2.3. Textos e intertextualidades. 

Unidade 3 - Análise crítica 

3.1. Avaliação e  identificação de  diferentes tipos de texto; 

3.2. Avaliação de  textos literários. 

  

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 
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Aulas interativas, em ambiente virtual de aprendizagem, nas quais o conhecimento é exposto ao aluno 
de acordo com um desenho didático planejado para adequar o meio de entrega ao conhecimento par-
ticular da disciplina. Na sala de aula virtual, a metodologia de entrega de conteúdo contempla, além 
dos conceitos e temáticas das aulas propriamente ditas, leitura de textos pertinentes ao assunto, hiper-
textos, links orientados, estudos de caso, atividades animadas de aplicação do conhecimento, simula-
dores virtuais, quiz interativo, simulados, biblioteca virtual etc. 

  

RECURSOS 

Acesso à internet, softwares compatíveis com os protocolos da sala de aula virtual (como players, flash 
player, leitor de PDF, javascript, recursos HTML etc.). A sala de aula virtual disponibiliza aos alunos o 
acesso para baixar e executar tais aplicativos, caso não os tenha já instalados. 

  

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO 

A avaliação da aprendizagem dos alunos nas disciplinas ocorrerá através das provas presenciais AV e 
AVS, sendo a cada uma delas atribuído o grau 10,0 (oito). As avaliações somativas são realizadas de 
forma presencial (provas), nos polos de educação a distância, elaboradas para cada disciplina do curso 
em que o discente está matriculado. Para cada disciplina o discente realiza as provas AV e/ou AVS. As 
avaliações presenciais são compostas por questões objetivas de múltipla escolha. Essas avaliações são 
corrigidas pelos tutores a distância alocados nas disciplinas/turmas do curso. Caso o aluno não obtenha 
sucesso na realização da AV para aprovação, poderá realizar a AVS. Uma avaliação suplementar que 
tem por objetivo oportunizar a recuperação do aluno, após a divulgação e o feedback de sua nota na 
AV.  

  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

PROENÇA FILHO, Domício.  A linguagem literária. São Paulo: Ática, 2007. 
http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788508109432/pages/_1 

Cecil Jeanine Albert Zinani .História da literatura .Educs 9788570615749  
http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788570615749 

SOARES, Angélica. Gêneros literários.  São Paulo: Ática, 
2007.http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788508107834/pages/1 

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FARACO, Carlos Alberto. Oficina de texto. 7. ed. Petrópolis: Vozes, 2009. 

FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto: leitura e redação. 16. ed. São Paulo: 
Ática, 2000. http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788508108664 

ASSIS, Machado de. Dom Casmurro. Rio de Janeiro: Tecnoprint, 1967 

BRAIT, Beth. A personagem. 8.ed. São Paulo: Ática, 2006. 
http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788508103614 

BOSI, Alfredo org.  Leitura de Poesia. São Paulo: Ática, 2007. 
http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788508061211 
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Disciplina: GST0918 - PLANEJAMENTO DE CARREIRA E SUCESSO PROFISSIONAL 

EMENTA 

Ambientação na Vida Universitária. Métodos de Estudos no Ensino Superior. Planejamento financeiro - 
orçamento doméstico. Habilidades e Competências para a Empregabilidade. Empreendedorismo e Ca-
ses de Sucesso. 

  

OBJETIVO GERAL 

- Desenvolver plenamente  todas as possibilidades concretas da vida acadêmica no ensino superior. 

- Planejar  de modo eficaz sua vida financeira pessoal e profissional. 

- Planejar sua carreira profissional de sucesso. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Realizar um autoavaliação de conteúdo: Português, Matemática/Lógica e conhecimentos gerais. 

- Compreender a organização das Instituições de Ensino Superior. 

- Valorizar o processo de construção acadêmica como fator de sucesso profissional. 

- Apropriar-se do Modelo de Educação Superior da Estácio. 

- Conhecer as ferramentas de suporte ao ensino e a estrutura de funcionamento da instituição de ensi-
no. 

- Planejar o cumprimento dos componentes curriculares obrigatórios, dentro do tempo de integraliza-
ção do curso. 

- Compreender e vivenciar métodos de estudos orientadores de aprendizagem no ensino superior. 

- Compreender a filosofia e a execução da gestão financeira individual:  conceitos de receita, gastos, 
financiamentos, empréstimos, investimentos. 

- Reconhecer a relevância da atuação acadêmica e profissional de acordo com os princípios éticos. 

- Conhecer e  desenvolver as competências necessárias à atuação profissional. 

- Desenvolver o comportamento empreendedor e o domínio das ferramentas necessárias à concepção 
e ao planejamento de empreendimentos. 

  

CONTEÚDOS 

Unidade 1 - Nivelamento 

Simulador virtual de prova, com questões de 3 grandes áreas (Linguagem, Matemática/Lógica, Conhe-
cimentos Gerais), com indicador de performance, gráfico de rendimento, vídeo-aulas explicativas sobre 
as questões do simulador. 

  

Unidade 2 - Ambientação na Vida Universitária 

- O significado do Ensino Superior na vida profissional; Instituições de Ensino Superior: Universidades, 
Centros Universitários e Faculdades; Curso de Graduação: bacharelados, licenciaturas e tecnológicos; 
Cursos de Pós-Graduação : stricto e lato sensu. 

- O Modelo de Educação Superior da Estácio: processo de construção da aprendizagem; desenvolvi-
mento da autonomia estudantil; foco na empregabilidade; ferramentas de suporte ao ensino. 
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- A estrutura da organização acadêmica: Gestão Acadêmica; Coordenação de Curso: funções e interfa-
ces. 

- Planejamento do curso: Tempo de integralização, Componentes curriculares obrigatórios: carga horá-
ria das disciplinas, atividades complementares, estágio curricular, trabalho de conclusão de curso e 
ENADE 

- Infraestrutura: laboratórios dos cursos, laboratórios de informática e biblioteca. 

- Freqûencia mínima; pontualidade; sistema de avaliação da aprendizagem. 

  

Unidade 3 - Métodos de Estudos no Ensino Superior 

- Administração do tempo: organização do plano de estudos e da rotina acadêmica; autonomia e disci-
plina nos estudos.Gestão da autoaprendizagem. 

- Acompanhamento do desempenho acadêmico: estilos de aprender e métodos de estudos; o papel das 
mídias sociais no aprendizado; competências no âmbito acadêmico e profissional. 

- Motivação-leitura: leitura crítica; leitura digital e impressa e produção de sentido. 

- O mundo acadêmico dentro e fora da sala de aula: aulas presenciais e aulas online; aulas teóricas e 
aulas práticas; atividades estruturadas;  atividades individuais e coletivas; técnicas de apresentação; 
provas (preparação, realização e avaliação); pesquisa (produção acadêmica) e extensão. O estágio co-
mo atividade significativa de aprendizagem. 

  

Unidade 4 - Planejamento financeiro - orçamento doméstico 

- Finanças Pessoais; Planejamento Financeiro; Orçamento e fluxo de caixa; captação de recursos: finan-
ciamento e empréstimos; Investimentos e aplicações financeiras 

  

Unidade 5 - Habilidades e Competências para a Empregabilidade - Além da técnica 

- Ética geral e profissional 

- Relacionamento interpessoal; comunicação; fluência digital; marketing pessoal; resiliência; compro-
metimento; foco em resultados; educação continuada. 

- Terceiro Setor 

- Gestão Pública 

Unidade 6 - Empreendedorismo e Cases de Sucesso 

- Economia e inovação na sociedade do conhecimento; competitividade e criatividade. 

- Projeto e metas empreendedoras na carreira profissional. 

- Plano de empreendimento: estratégia  e estrutura 

- Currículos, portfólio, dinâmicas de grupo e painéis 

- Cases de sucesso 

  

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

Aulas interativas, em ambiente virtual de aprendizagem, nas quais o conhecimento é exposto ao aluno 
de acordo com um desenho didático planejado para adequar o meio de entrega ao conhecimento par-
ticular da disciplina. Na sala de aula virtual, a metodologia de entrega de conteúdo contempla, além 
dos conceitos e temáticas das aulas propriamente ditas, leitura de textos pertinentes ao assunto, hiper-
textos, links orientados, estudos de caso, atividades animadas de aplicação do conhecimento, simula-
dores virtuais, quiz interativo, simulados, biblioteca virtual etc. 

  

RECURSOS 
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Acesso à internet, softwares compatíveis com os protocolos da sala de aula virtual (como players, flash 
player, leitor de PDF, javascript, recursos HTML etc.). A sala de aula virtual disponibiliza aos alunos o 
acesso para baixar e executar tais aplicativos, caso não os tenha já instalados. 

  

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO 

A avaliação da aprendizagem dos alunos nas disciplinas ocorrerá através das provas presenciais AV e 
AVS, sendo a cada uma delas atribuído o grau 10,0 (oito). As avaliações somativas são realizadas de 
forma presencial (provas), nos polos de educação a distância, elaboradas para cada disciplina do curso 
em que o discente está matriculado. Para cada disciplina o discente realiza as provas AV e/ou AVS. As 
avaliações presenciais são compostas por questões objetivas de múltipla escolha. Essas avaliações são 
corrigidas pelos tutores a distância alocados nas disciplinas/turmas do curso. Caso o aluno não obtenha 
sucesso na realização da AV para aprovação, poderá realizar a AVS. Uma avaliação suplementar que 
tem por objetivo oportunizar a recuperação do aluno, após a divulgação e o feedback de sua nota na 
AV.  

  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

FARIA, Vivian Maerker. Manual de Carreira. São Paulo: Saraiva, 2009. 
http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788565704090/pages/1 
DA GRADUAÇÃO para o mercado de trabalho: caminhos para o sucesso. Rio de Janeiro: Editora Universidade 
Estácio de Sá, 2014. 236 p. ISBN 978-85-6092-317-5. 

XAVIER, Ricardo de Almeida Prado. Sua carreira: planejamento e gestão: como desenvolver melhor seus 
talentos e competências. São Paulo: Pearson, 2006. 158 p. 
http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576050605/pages/_3  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

XAVIER, Ricardo de Almeida Prado. Como Desenvolver Melhor Seus Talentos e Competências. Editora 
Pearson Education. Ano 2005.  

      http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576050605  

BIAGIO, Luiz Arnaldo - Empreendedorismo – Construindo seu projeto de vida. Editora :Manole. Ano: 
 2009 

ORLICKAS, Elizenda. Modelos de Gestão. Rio de Janeiro:IBPEX. 2010. 

       http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788578387945 

SOUSA, Fabio; DANA, Samy. Como passar de devedor para investidor - Um guia de finanças pessoais. 
São Paulo: Cengage Learning, 2013. 

MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Empreendedorismo. São Paulo: Pearson, 2012. 

    http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788564574342/pages/ 

  

Disciplina: CEL0246 - POLÍTICAS PÚBLICAS E ORG. DA EDUCAÇÃO BÁSICA. 

EMENTA 

Relação entre educação, sociedade, economia e cultura. 

O Estado e sua caracterização. 

O sentido do sistema educacional brasileiro. Evolução Histórica da política Educacional nas Constitui-
ções. 

O significado de uma Lei de Diretrizes e Bases na educação nacional e as reformas educacionais. 
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A política educacional brasileira nos anos 80 e 90. 

A Constituição de 1988 e os movimentos sociais e sindicais. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente: a importância para a educação. 

O contexto internacional da educação.  

A LDB 9394/96: o processo de elaboração e suas características. 

Organização e Estrutura da Educação Brasileira. 

O Plano Nacional de Educação. 

Educação na atualidade. 

  

  

OBJETIVO GERAL 

Ao final da disciplina, o aluno/a deverá ser capaz de: 

·         Compreender a evolução histórica da legislação educacional brasileira 

·         Concluir que a legislação educacional reflete um determinado momento histórico 

·         Identificar as conquistas e os retrocessos presentes na legislação educacional 

·         Analisar as condições da educação brasileira nos dias atuais a partir da legislação educacional 

.          Reconhecer a organização e a estrutura da educação nacional, de acordo com a legislação vigen-
te. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Compreender a relação entre Estado, educação e sociedade, para a definição de políticas públicas. 

Identificar as relações entre a organização da educação básica e as constituições nacionais. 

Compreender que os textos legais refletem a organização da sociedade brasileira 

Analisar as políticas educacionais a partir do contexto histórico em que se inserem 

Compreender que a primeira LDB foi o resultado dos embates entre setores antagônicos da sociedade 
brasileira 

Identificar e caracterizar as duas fases da elaboração da lei de diretrizes e bases 

Analisar o contexto histórico em que se desenrolam os debates para a construção da lei de diretrizes e 
bases 

Apontar os objetivos do governo militar para as reformas na educação 

Identificar os objetivos da reforma educacional introduzida pela lei 5692 

Reconhecer os interesses presentes na reforma do ensino superior expressa na lei 5540. 

Identificar as tensões e interesses nacionais e internacionais envolvidos no debate constituinte. 

Compreender que a promulgação de uma lei é resultado do embate de diferentes forças, e que vai se 
expressar também no campo educacional. 

Analisar as principais questões estabelecidas para a educação, destacando os avanços e os problemas. 

Identificar a organização do ensino no país: a estrutura da educação básica brasileira. 

Identificar o Estatuto da Criança e do Adolescente como conseqüência dos debates sociais iniciados 
durante a elaboração da Constituição. 

Reconhecer o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) como um avanço no plano legal, entendendo 
as crianças e os adolescentes como cidadãos. 

Analisar o processo histórico de construção da lei 9394. 
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Identificar os avanços, oportunidades e desafios introduzidos pela lei 9394, bem como em que aspectos 
deixou de avançar rumo a uma educação de qualidade para a sociedade. 

Identificar a importância do professor no processo de formação e do exercício da cidadania. 

  

CONTEÚDOS 

Conceitos Iniciais 

1.1. Estado 

1.2. Educação 

1.3. Sociedade 

A trajetória da Legislação Educacional no Brasil 

2.1.   A educação nos textos constitucionais 

2.2.   A primeira LDB DE 1961 

2.3.   As reformas educacioanis da Ditadura Militar 

A transição democrática 

3.1.   A elaboração da Carta Constitucional de 1988 

3.2.    A educação e o Estatuto da Criança e do Adolescente  

4. As Reformas educacionais a partir dos anos de 1990 

4.1.  A política educacional dos anos 90 - o neoliberalismo e suas implicações na Educação no cenário 
internacional e brasileiro 

4.2. A elaboração da segunda LDB 

4.3. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional ? LDBN 9394/96. 

4.4. Organização e Estrutura da Educação Nacional.  

4.5. A construção do Plano Nacional de Educação 

4.6. Financiamento da Educação e suas vertentes - Emenda 14, FUNDEF e FUNDEB 

4.7. O século XXI: o Plano de Desenvolvimento da Educação 

  

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

Aulas interativas, em ambiente virtual de aprendizagem, nas quais o conhecimento é exposto ao aluno 
de acordo com um desenho didático planejado para adequar o meio de entrega ao conhecimento par-
ticular da disciplina. Na sala de aula virtual, a metodologia de entrega de conteúdo contempla, além 
dos conceitos e temáticas das aulas propriamente ditas, leitura de textos pertinentes ao assunto, hiper-
textos, links orientados, estudos de caso, atividades animadas de aplicação do conhecimento, simula-
dores virtuais, quiz interativo, simulados, biblioteca virtual etc. 

  

RECURSOS 

Acesso à internet, softwares compatíveis com os protocolos da sala de aula virtual (como players, flash 
player, leitor de PDF, javascript, recursos HTML etc.). A sala de aula virtual disponibiliza aos alunos o 
acesso para baixar e executar tais aplicativos, caso não os tenha já instalados. 

  

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO 
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A avaliação da aprendizagem dos alunos nas disciplinas ocorrerá através das provas presenciais AV e 
AVS, sendo a cada uma delas atribuído o grau 10,0 (oito). As avaliações somativas são realizadas de 
forma presencial (provas), nos polos de educação a distância, elaboradas para cada disciplina do curso 
em que o discente está matriculado. Para cada disciplina o discente realiza as provas AV e/ou AVS. As 
avaliações presenciais são compostas por questões objetivas de múltipla escolha. Essas avaliações são 
corrigidas pelos tutores a distância alocados nas disciplinas/turmas do curso. Caso o aluno não obtenha 
sucesso na realização da AV para aprovação, poderá realizar a AVS. Uma avaliação suplementar que 
tem por objetivo oportunizar a recuperação do aluno, após a divulgação e o feedback de sua nota na 
AV.  

  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1 - LIBÂNEO,J .C;OLIVEIRA,J. F. de; TOSCHI, M. S. Educação Escolar:Políticas,Estrutura e Organização.São 
Paulo: Cortez,2003. 

2 - SAVIANI,D. A Nova Lei da Educação:trajetória, limites e perspectivas.São Paulo:Autores Associados, 
2000. 

3 - SHIROMA, Eneida; MORAES, Maria Célia; EVANGELISTA, Olinda.  Política Educacional. 2. ed. RJ: 
DP&A, 2002 

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

DAVIES,N.Legislação Educacional Federal Básica. São Paulo:Cortez,2004. 

2 - DE TOMMASI,L;WARDE,M.J;HADDAD,S. Banco Mundial e as Políticas Educacionais. São Pau-
lo:Cortez,2003. 

OLIVEIRA, Márcia Cristina de. Caminhos para a gestão compartilhada da educação escolar. Curitiba: 
IBPEX, 2011. http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788578388164/pages/5 

PARO, Vitor Henrique. Gestão Escolar: democracia e qualidade do ensino. São Paulo: Ática, 2007.  
http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788508108688/pages/7 

HORA, Dinair Leal da. Gestão Democrática da escola: artes e ofícios da participação coletiva. Campinas: 
Papirus, 2004. http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/853080287X/pages/5 

  

  

Disciplina: CCE0487 - SUSTENTABILIDADE 

EMENTA 

Definição legal de Desenvolvimento Sustentável. As ações necessárias para se alcançar o desenvolvi-
mento sustentável. As sugestões para se alcançar esse desenvolvimento sustentável. A questão ambi-
ental X consumo. A influência da explosão populacional na sociedade de consumo colocando o 
consumidor como novo ator social. A Educação Ambiental como caminho para se alcançar a Sustentabi-
lidade. As ações necessárias para alcançar a Sustentabilidade em seus aspectos e os benefícios que 
essas ações podem trazer para a sociedade culminando em um consumo consciente. 

  

OBJETIVO GERAL 
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Proporcionar os conhecimentos sobre desenvolvimento sustentável promovendo ações para minimizar 
possíveis impactos ambientais. 

Possibilitar a capacidade de identificar as características e requisitos das questões  envolvendo o meio 
ambiente e a sociedade de consumo 

Possibilitar o conhecimento dos aspectos relativos a Sustentabilidade desenvolvendo ações que possibi-
litem sua implantação. 

Aplicar da lei de educação ambiental 9795-1999 

Aplicar do decreto 4281-2002 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Especificar e implementar as medidas necessárias ao desenvolvimento de uma sociedade de consumo 
consciente com objetivando a sustentabilidade. 

Diligenciar condicionantes e medidas necessárias para alcançar-se um desenvolvimento sustentável. 

Implementar processos de melhoria contínua nos mecanismos de defesa ambiental e de combate ao 
consumo supérfluo. 

CONTEÚDOS 

UNIDADE A - Desenvolvimento Sustentável 

O que é desenvolvimento sustentável 

Funcionamento da natureza (ciências naturais) e da sociedade (ciências humanas) e suas tensões (de-
gradação sócioambiental) 

O que é preciso fazer para alcançar o desenvolvimento sustentável 

Sugestões para um desenvolvimento sustentável 

UNIDADE B - Da questão ambiental para o campo do consumo 

Da explosão populacional ao impacto do consumo 

Sociedade de Consumo 

O consumidor como novo ator social 

Educação Ambiental como caminho para a sustentabilidade 

UNIDADE C  

Conferências internacionais que definiram a sustentabilidade como meta, e a gestão ambiental como 
principais instrumentos nestes processos. 

Trajetória legal e das políticas públicas brasileiras relacionadas à gestão ambiental e à educação ambi-
ental 

UNIDADE D - Sustentabilidade 

Conceito e aspectos da Sustentabilidade 

Ações relacionadas a sustentabilidade 

Benefícios 

UNIDADE E - Consumo Consciente 

Introdução 

O que é consumo consciente 

Por dentro do consumo consciente 

Produção (tecnologias limpas) e consumo sustentáveis. 

Sustentabilidade, consumo e publicidade 

  

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 
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Aulas interativas, em ambiente virtual de aprendizagem, nas quais o conhecimento é exposto ao aluno 
de acordo com um desenho didático planejado para adequar o meio de entrega ao conhecimento par-
ticular da disciplina. Na sala de aula virtual, a metodologia de entrega de conteúdo contempla, além 
dos conceitos e temáticas das aulas propriamente ditas, leitura de textos pertinentes ao assunto, hiper-
textos, links orientados, estudos de caso, atividades animadas de aplicação do conhecimento, simula-
dores virtuais, quiz interativo, simulados, biblioteca virtual etc. 

  

RECURSOS 

Acesso à internet, softwares compatíveis com os protocolos da sala de aula virtual (como players, flash 
player, leitor de PDF, javascript, recursos HTML etc.). A sala de aula virtual disponibiliza aos alunos o 
acesso para baixar e executar tais aplicativos, caso não os tenha já instalados. 

  

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO 

A avaliação da aprendizagem dos alunos nas disciplinas ocorrerá através das provas presenciais AV e 
AVS, sendo a cada uma delas atribuído o grau 10,0 (oito). As avaliações somativas são realizadas de 
forma presencial (provas), nos polos de educação a distância, elaboradas para cada disciplina do curso 
em que o discente está matriculado. Para cada disciplina o discente realiza as provas AV e/ou AVS. As 
avaliações presenciais são compostas por questões objetivas de múltipla escolha. Essas avaliações são 
corrigidas pelos tutores a distância alocados nas disciplinas/turmas do curso. Caso o aluno não obtenha 
sucesso na realização da AV para aprovação, poderá realizar a AVS. Uma avaliação suplementar que 
tem por objetivo oportunizar a recuperação do aluno, após a divulgação e o feedback de sua nota na 
AV.  

  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. PORTILHO, Fatima. Sustentabilidade Ambiental, consumo e cidadania. São Paulo: Cortez, 2005. 

2. TRIGUEIRO, Andre. Mundo sustentável: abrindo espaço na mídia para um planeta em transformação 
. São Paulo: Globo, 2005 

3.  DIAS, Reinaldo. Gestão Ambiental. São Paulo, Editora Atlas. 2a. edição, 2011. 

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ALMEIDA, Fernando. Os desafios da sustentabilidade: uma ruptura urgente. Rio de Janeiro, Elsevier, 
2007. 

DONAIRE, Denis. Gestão ambiental na empresa. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1999. 

VEIGA, José Eli. Desenvolvimento sustentável: o desafio do século XXI. Rio de Janeiro, Garamond, 2005. 

DE CONTO, Suzana Maria (Org.). Gestão de resíduos em univrsidades. Caxias do Sul, RS: EDUCS, 2010 

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788570615985/pages/5 

PUPPIM de OLIVEIRA, J. A. Empresas na Sociedade: responsabilidade social. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2008. 
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Disciplina: CEL0249 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 

EMENTA 

Diversidade e diferença no contexto escolar. Abordagem histórica da Educação Especial no Bra-
sil. Fundamentos da educação inclusiva. O atendimento educacional especializado. O currículo na pers-
pectiva da educação inclusiva. Adaptações de acesso ao currículo. Acessibilidade. O processo de 
escolarização do aluno com: deficiência física, intelectual, sensorial; Transtornos Globais de Desenvol-
vimento; Altas Habilidades. Projetos educacionais na escola inclusiva. 

  

OBJETIVO GERAL 

Compreender os fundamentos teóricos e metodológicos da Educação Especial  identificando as aborda-
gens, estratégias e os suportes adequados para a construção de uma prática pedagógica na perspectiva 
da Educação Inclusiva. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

-Identificar os fundamentos da Educação Inclusiva. 

-Reconhecer as características dos alunos do Atendimento Educacional Especializado. 

-Identificar as estratégias, suportes, meios e mediações, adequados para o trabalho pedagógico com 
alunos com diferentes tipos de deficiência. 

-Elaborar as adaptações no currículo e de acesso ao currículo necessárias para o desenvolvimento do 
trabalho pedagógico na perspectiva inclusiva. 

  

CONTEÚDOS 

Unidade I – Diversidade e diferença no contexto escolar 

1.1- Cultura das diferenças 

1.2- Uma abordagem histórica da Educação Especial. 

1.3- Integração e Inclusão no contexto escolar 

Unidade II- Educação Inclusiva: princípios e desafios 

2.1 – Fundamentos da Educação Inclusiva 

2.2 – O aluno do Atendimento Educacional Especializado 

2.3 – Parceria escola, família e comunidade na construção da escola inclusiva 

Unidade III- O paradigma de suportes na educação inclusiva 

3.1- O Atendimento Educacional Especializado e a rede de suportes para a educação inclusiva. 

3.2- O currículo na perspectiva da educação inclusiva 

3.3- Recursos de comunicação alternativa e aumentativa na educação inclusiva. 

Unidade IV- Adaptações curriculares e de acesso ao currículo na educação inclusiva. 

4.1- Acessibilidade e o trabalho pedagógico com o aluno com deficiência física. 

4.2- O aluno com deficiência visual e os suportes adaptados para sua escolarização. 

4.3- A escolarização do aluno com deficiência intelectual. 

4.4- O bilingüismo e o processo de ensino-aprendizado do aluno com surdez. 

4.5- O processo de escolarização do aluno com transtornos globais do desenvolvimento 

4.6- Proposta pedagógica para o aluno com altas habilidades. 

Unidade V- Projetos educacionais na escola inclusiva. 

5.1- As linguagens da arte na educação inclusiva. 
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5.2- Projetos educacionais inclusivos. 

  

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

Aulas interativas, em ambiente virtual de aprendizagem, nas quais o conhecimento é exposto ao aluno 
de acordo com um desenho didático planejado para adequar o meio de entrega ao conhecimento par-
ticular da disciplina. Na sala de aula virtual, a metodologia de entrega de conteúdo contempla, além 
dos conceitos e temáticas das aulas propriamente ditas, leitura de textos pertinentes ao assunto, hiper-
textos, links orientados, estudos de caso, atividades animadas de aplicação do conhecimento, simula-
dores virtuais, quiz interativo, simulados, biblioteca virtual, visita a uma escola ou projeto educacional 
inclusivo etc. 

  

RECURSOS 

Acesso à internet, softwares compatíveis com os protocolos da sala de aula virtual (como players, flash 
player, leitor de PDF, javascript, recursos HTML etc.). A sala de aula virtual disponibiliza aos alunos o 
acesso para baixar e executar tais aplicativos, caso não os tenha já instalados. 

  

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO 

A avaliação da aprendizagem dos alunos nas disciplinas ocorrerá através das provas presenciais AV e 
AVS, sendo a cada uma delas atribuído o grau 10,0 (oito). As avaliações somativas são realizadas de 
forma presencial (provas), nos polos de educação a distância, elaboradas para cada disciplina do curso 
em que o discente está matriculado. Para cada disciplina o discente realiza as provas AV e/ou AVS. As 
avaliações presenciais são compostas por questões objetivas de múltipla escolha. Essas avaliações são 
corrigidas pelos tutores a distância alocados nas disciplinas/turmas do curso. Caso o aluno não obtenha 
sucesso na realização da AV para aprovação, poderá realizar a AVS. Uma avaliação suplementar que 
tem por objetivo oportunizar a recuperação do aluno, após a divulgação e o feedback de sua nota na 
AV.  

  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 BUCCIO, Maria Isabel. Educação Especial: uma história em construção. Curitiba: IBPEX, 2008. 

Http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788599583685/pages/5 

 LINO, Macedo. Ensaios Pedagógicos: como construir uma escola para todos? Porto Alegre: Artmed, 
2005. 

 STAINBACK S. & STAINBACK, W. Inclusão: um guia para educadores. Porto Alegre: Artmed, 1999. 

PINTOR, Nelma Alves Marques Educação inclusiva. Rio de Janeiro: SESES, 2017. 

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BERGAMO, Regiane Banzzatto. Educação especial: pesquisa e prática. Curitiba: IBPEX, 2010.     
http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788578386696/pages/5 

CARVALHO, Rosita Edler. A nova LDB e a Educação Especial. Rio de Janeiro: WVA, 2002. 
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MACHADO, Silvia Dias Alcântara (Org.). Educação matemática: uma (nova) introdução. 3. ed. rev. São 
Paulo: EDUC, 2008 

 FERNANDES, Sueli. Fundamentos para Educação Especial. Curitiba: IBPEX, 2011.      
http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788578387327/pages/5 

SILVA, Aline Maria da. Curitiba, IBPEX, 2010.       
http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788578387006/pages/5 

  

  

Disciplina: CEL0284 - TÓPICOS EM LIBRAS: SURDEZ E INCLUSÃO  

EMENTA 

Aspectos históricos e gramaticais da Língua Brasileira de sinais no contexto das práticas educativas intra 
e extra-escolares. Elementos relativos ao ensino e aprendizagem da gramática da LIBRAS em suas espe-
cificidades teórico-práticas 

  

OBJETIVO GERAL 

Construir elementos teórico-práticos que permitam a ampliação do conhecimento acerca do uso e das 
práticas educativas inerentes à LIBRAS, tendo como referência as categorias “especificidades lingüísti-
cas” e “elementos socioculturais”. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Discutir aspectos metodológicos do ensino de LIBRAS, atendendo às especificidades de  sua configura-
ção Espaço-visual. Refletir acerca das dimensões linguística e   

sociocultural da LIBRAS. 

  

CONTEÚDOS 

UNIDADE 1 - ESPECIFICIDADES LINGÜISTICAS DA LIBRAS E NOÇÕES INSTRUMENTAIS 

 1.1 Especificidades de uma Língua Espacio-visual 

1.2 Principais Características da Gramática da LIBRAS (pontos de articulação) 

1.3 Apresentação pessoal em LIBRAS e Alfabeto manual 

1.4 Léxico Instrumental 

1.5 Bases Instrumentais da gramática da LIBRAS 

1.6 Expressão facial e produção de enunciados simples 

1.7 Conversação Básica em LIBRAS 

UNIDADE 2 - ELEMENTOS SÓCIO-CULTURAIS DA LIBRAS E SEUS ASPECTOS SOCIOLINGÜISTICOS 

2.1 Dimensão sociocultural da LIBRAS 

2.2 Dimensão lingüística da LIBRAS 

2.3 Corpo - cultura - identidade Lingüística. 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

Aulas interativas, em ambiente virtual de aprendizagem, nas quais o conhecimento é exposto ao aluno 
de acordo com um desenho didático planejado para adequar o meio de entrega ao conhecimento par-
ticular da disciplina. Na sala de aula virtual, a metodologia de entrega de conteúdo contempla, além 
dos conceitos e temáticas das aulas propriamente ditas, leitura de textos pertinentes ao 

assunto, hipertextos, links orientados, estudos de caso, atividades animadas de aplicação do conheci-
mento, simuladores virtuais, quiz interativo, simulados, biblioteca virtual etc. 
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RECURSOS 

Acesso à internet, softwares compatíveis com os protocolos da sala de aula virtual (como players, flash 
player, leitor de PDF, javascript, recursos HTML etc.). A sala de aula virtual disponibiliza aos alunos o 
acesso para baixar e executar tais aplicativos, caso não os tenha já instalados. 

  

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO 

A avaliação da aprendizagem dos alunos nas disciplinas ocorrerá através das provas presenciais AV e 
AVS, sendo a cada uma delas atribuído o grau 10,0 (oito). As avaliações somativas são realizadas de 
forma presencial (provas), nos polos de educação a distância, elaboradas para cada disciplina do curso 
em que o discente está matriculado. Para cada disciplina o discente realiza as provas AV e/ou AVS. As 
avaliações presenciais são compostas por questões objetivas de múltipla escolha. Essas avaliações são 
corrigidas pelos tutores a distância alocados nas disciplinas/turmas do curso. Caso o aluno não obtenha 
sucesso na realização da AV para aprovação, poderá realizar a AVS. Uma avaliação suplementar que 
tem por objetivo oportunizar a recuperação do aluno, após a divulgação e o feedback de sua nota na 
AV.  

  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GOLDFELD, M. A. A criança surda: linguagem e cognição numa perspectiva sócio-interacionista. São 
Paulo: Plexus, 2002. 

QUADROS, Ronice Muller de; KARNOPP, Lodenir Becker. Língua de sinais brasileiras: estudos lingüísti-
cos. Porto Alegre: ARTMED, 2004. 

TÓPICOS em libras: surdez e inclusão. Rio de Janeiro: Estácio, 2014. 

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

PIMENTA, Nelson; QUADROS, Ronice Muller de. Curso de libras 1: iniciante. 4. ed. Rio de Janeiro: LSB 
Vídeo, 2010. 106 p. + 1 DVD (Coleção Curso de Libras) ISBN 978856022100X. 

CAPOVILLA, F. C. ; RAPHAEL, W. D. Dicionário enciclopédico ilustrado trilingue da língua de sinais brasi-
leira. São Paulo: EDUSP, 2001, 2 V. 

SA, Nidia Regina Limeira de. Cultura, poder e educação de surdos. 2. ed. São Paulo: Paulinas, 2010. 

FERNANDES, Sueli. Educação de Surdos. Curitiba: IBPEX, 2011.       
http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788578388126/pages/5  

SMITH, Adam. A mão invisível. São Paulo: Pearson, 2012      
http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788563560698/pages/5 

  

  

Disciplina: CEL0241 - PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO E DA APRENDIZAGEM 

EMENTA 

Desenvolvimento Humano: Teorias e Etapas. Perspectivas Contemporâneas de Aprendizagem: Deman-
das de intervenção na prática pedagógica: Principais Transtornos de Aprendizagem 
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OBJETIVO GERAL 

Conhecer as principais etapas e teorias do desenvolvimento e da aprendizagem e compreender as suas 
contribuições para a prática pedagógica. 

Refletir sobre as demandas de intervenção na prática pedagógica, utilizando as teorias estudadas. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

·         Identificar conceitos referentes a cada teoria em relação às etapas de desenvolvimento e sua 
aplicação na prática pedagógica. 

·        Estabelecer relações entre os principais aspectos teóricos e epistemológicos de teoria de aprendi-
zagem 

·        Identificar  os principais transtornos das demandas atuais da prática pedagógica, bem como inter-
venções apropriadas às teorias estudadas. 

  

CONTEÚDOS 

UNIDADE I - Desenvolvimento Humano: Teorias e Etapas. 

1.1 - Questões Teóricas Básicas; 

1.2 - Perspectivas Teóricas; 

1.3 - O Desenvolvimento ao Longo da Vida. 

  

UNIDADE II - Perspectivas Contemporâneas de Aprendizagem. 

2.1 - A aprendizagem Significativa e a Teoria da Assimilação; 

2.2 - Inteligências e Capacidade de Aprendizagem. 

  

UNIDADE III - Demandas de intervenção na prática pedagógica: Principais Transtornos de Aprendiza-
gem. 

3.1 - Transtornos de Linguagem; 

3.2 - Transtorno da Habilidade em Matemática: Discalculia; 

3.3 - Transtorno da Memória; 

3.4 - Transtorno de  Déficit de Atenção e Hiperatividade: TDAH. 

  

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

Aulas interativas, em ambiente virtual de aprendizagem, nas quais o conhecimento é exposto ao aluno 
de acordo com um desenho didático planejado para adequar o meio de entrega ao conhecimento par-
ticular da disciplina. Na sala de aula virtual, a metodologia de entrega de conteúdo contempla, além 
dos conceitos e temáticas das aulas propriamente ditas, leitura de textos pertinentes ao assunto, hiper-
textos, links orientados, estudos de caso, atividades animadas de aplicação do conhecimento, simula-
dores virtuais, quiz interativo, simulados, biblioteca virtual etc. 

  

RECURSOS 

Acesso à internet, softwares compatíveis com os protocolos da sala de aula virtual (como players, flash 
player, leitor de PDF, javascript, recursos HTML etc.). A sala de aula virtual disponibiliza aos alunos o 
acesso para baixar e executar tais aplicativos, caso não os tenha já instalados. 
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PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO 

A avaliação da aprendizagem dos alunos nas disciplinas ocorrerá através das provas presenciais AV e 
AVS, sendo a cada uma delas atribuído o grau 10,0 (oito). As avaliações somativas são realizadas de 
forma presencial (provas), nos polos de educação a distância, elaboradas para cada disciplina do curso 
em que o discente está matriculado. Para cada disciplina o discente realiza as provas AV e/ou AVS. As 
avaliações presenciais são compostas por questões objetivas de múltipla escolha. Essas avaliações são 
corrigidas pelos tutores a distância alocados nas disciplinas/turmas do curso. Caso o aluno não obtenha 
sucesso na realização da AV para aprovação, poderá realizar a AVS. Uma avaliação suplementar que 
tem por objetivo oportunizar a recuperação do aluno, após a divulgação e o feedback de sua nota na 
AV.  

  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

PAPALIA, Diane E. Desenvolvimento Humano. 8  ed. São Paulo: Artmed / Bookman, 2006 

MARCHESI, Álvaro: COLL, César e Palácios, Jésus. Desenvolvimento Psicológico e educação. 2 ed. São 
Paulo: Artmed/ Bookman, 2004. 

OHLWEILER, Lygia; ROTTA, Newra Tellechea; RIESGO, Rudimar dos Santos. Transtornos da aprendiza-
gem .  São Paulo: Artmed / Bookman, 2006 

RACY, Paula Márcia Pardini di Bonis. Psicologia da Educação. Curitiba: IBPEX, 2010. 

      http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788578385316/pages/ 

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CARRARO, Patricia Rossi Psicologia da educação. / Patrícia Rossi Carraro. Rio de Janeiro: SESES, 2016. 

GOULART, Iris Barbosa. Psicologia da educação: fundamentos teóricos e aplicações à prática pedagógi-
ca. 13. ed. Petrópolis: Vozes, 2007. 

PILLETI, Nelson; ROSSATO, Solange. Psicologia da aprendizagem. São Paulo: Contexto, 2012.       
http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788572446617/pages/5 

CARMO, João dos Santos. Fundamentos psicológicos da educação. Curitiba: IBPEX, 2010.       
http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788578384197/pages/5 

BARROS, Célia Silva Guimarães. Pontos de Psicologia do Desenvolvimen-
to..http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788508023851/pages/_1 

Disciplina: CEL0028 - HISTÓRIA DA CULTURA E DA SOC. NO MUNDO CONTEMP 

EMENTA 

Visão panorâmica sobre o mundo durante o século XX;Processos políticos, econômico-sociais e cultu-
rais do pós II Guerra Mundial até a ascensão dos governos neo-liberais. Inserção do Brasil no cenário 
internacional.  

  

OBJETIVOS GERAIS 

Refletir sobre os principais acontecimentos no campo político, cultural e econômico do final da II Guer-
ra Mundial até a globalização mundial. Compreender o papel do Brasil frente às  transformações  da 
ótica internacional. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Analisar o desenvolvimento do capitalismo do pós Segunda Guerra mundial até os nossos dias; 
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Identificar os desdobramentos políticos do pós Segunda Guerra; 

Identificar as transformações econômicas e sociais durante a Guerra Fria; 

Identificar os efeitos do capitalismo e do socialismo em países periféricos; 

 Refletir sobre a cultura, a política e a economia do Brasil, inserido na realidade mundial. 

  

CONTEÚDOS 

Unidade 1 

1. O Pós-Segunda Guerra 

1.1. Reordenamento Geo-político econômico 

1.2. Jurisdição Internacional 

1.4. Criação do Estado de Israel 

1.5. O Brasil no contexto internacional  - Fim do Estado Novo 

1.5.1. Constituição de 1946 

1.5.2. Governo Dutra e rompimento com a URSS. 

  

Unidade 2 

2. Guerra Fria: Bipolarização Mundial 

2.1. Planos Econômicos: Plano Marshall  

2.2. Alianças militares: OTAN/Pacto de Varsóvia 

2.3. Movimentos de emancipação: descolonização afro-asiática. 

2.4. A criação do terceiro mundo e o movimento dos não alinhados. 

  

Unidade 3 

3. A alternativa socialista 

3.1. Revolução Chinesa 

3.2. Revolução Cubana 

3.3. Guerra do Vietnã 

3.4. Política externa norte-americana e soviética 

3.5. Reflexos na América Latina: os anos de chumbo 

3.6. O Brasil no contexto internacional: Golpe civil-militar. 

  

Unidade 4 

4. Movimentos culturais: décadas de 1960/1970 

4.1. Estados Unidos e os direitos civis 

4.1.1. Movimento Hippie/Negro/Feminismo 

4.2. A Europa e o Maio de 1968 

4.3. Cultura brasileira: Cinema / Teatro / Música 

4.4. Radicalização da repressão no Brasil. 

  

Unidade 5 

5. Internacionalização da economia: o neo-liberalismo 

5.1 O Estado de Bem Estar Social 

5.2. Margaret Thatcher e Ronald Reagan 

5.3. A experiência neo-liberal na América Latina 

5.4. O Brasil no contexto internacional: 
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Unidade 6 

6. Derrocada da URSS 

6.1 Planos: Glasnost/Perestróica 

6.2 Queda do Muro de Berlim 

6.3 Fim da URSS 

6.4 O caso chinês.  

  

Unidade  7 

7 O mundo atual: Globalização 

7.1 O que significa globalização 

7.2 Fórum econômico/ Fórum Social 

7.3 O terrorismo no mundo atual: caso notório 11/09 nos Estados Unidos da América 

7.4 Novos desafios da economia globalizada 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

Aulas interativas, em ambiente virtual de aprendizagem, nas quais o conhecimento é exposto ao aluno 
de acordo com um desenho didático planejado para adequar o meio de entrega ao conhecimento par-
ticular da disciplina. Na sala de aula virtual, a metodologia de entrega de conteúdo contempla, além 
dos conceitos e temáticas das aulas propriamente ditas, leitura de textos pertinentes ao assunto, hiper-
textos, links orientados, estudos de caso, atividades animadas de aplicação do conhecimento, simula-
dores virtuais, quiz interativo, simulados, biblioteca virtual etc. Quanto à metodologia de ensino, o 
docente é responsável por mediar o conteúdo e sua integralização, com vistas ao aprendizado coopera-
tivo e colaborativo, norteando-se pelo incentivo à troca constante entre os atores envolvidos e à cons-
trução coletiva do conhecimento. Para tal, cabe ao docente organizar e orientar as discussões no 
fórum, bem como nas outras ferramentas de comunicação disponibilizadas na sala de aula virtual (chat, 
central de mensagem, anotações etc.). As aulas serão ministradas na modalidade EaD - Campus Virtual. 
O conteúdo da disciplina criado especialmente para este ambiente online foi planejado para estimular 
o pensamento crítico, a construção colaborativa do conhecimento e facilitar o processo ensino-
aprendizagem. Cabe ressaltar que esta disciplina será ministrada de acordo com a metodologia de EaD 
adotada pela Estácio. 

  

RECURSOS 

Você pode utilizar os recursos disponíveis no ensino a distância.  Ressaltamos que  o ambiente online 
oferece diversas interfaces que são moldadas para auxiliar a aprendizagem e provocar a interação entre 
professor-aluno e aluno-aluno. Entre elas pode-se citar: Fóruns de discussão de conteúdo e temas atu-
ais pertinentes ao curso, Caixa de Mensagens, Chats, Biblioteca Virtual, Exercícios de Autocorreção e 
Atividades Interativas. As aulas contam com textos, hipertextos, imagens, flashs, exemplos que estabe-
lecem interseções teórico-práticas, recursos gráficos e tecnológicos na contextualização do conheci-
mento. Ainda,  acesso à internet, softwares compatíveis com os protocolos da sala de aula virtual 
(como players, flash player, leitor de PDF, javascript, recursos HTML etc.). A sala de aula virtual disponi-
biliza aos alunos o acesso para baixar e executar tais aplicativos, caso não os tenha já instalados. 

  

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação da aprendizagem dos alunos nas disciplinas ocorrerá através das provas presenciais AV e 
AVS, sendo a cada uma delas atribuído o grau 10,0 (oito). As avaliações somativas são realizadas de 
forma presencial (provas), nos polos de educação a distância, elaboradas para cada disciplina do curso 
em que o discente está matriculado. Para cada disciplina o discente realiza as provas AV e/ou AVS. As 
avaliações presenciais são compostas por questões objetivas de múltipla escolha. Essas avaliações são 
corrigidas pelos tutores a distância alocados nas disciplinas/turmas do curso. Caso o aluno não obtenha 
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sucesso na realização da AV para aprovação, poderá realizar a AVS. Uma avaliação suplementar que 
tem por objetivo oportunizar a recuperação do aluno, após a divulgação e o feedback de sua nota na 
AV. 

  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CERVO, Amado Luiz Cervo. Relações internacionais: velhos e novos paradigmas. São Paulo: Saraiva, 
2007. 

REGO, José Márcio e  ROSA, Maria Marques.  Economia Brasileira. São Paulo:Saraiva, 2006. 

HOBSBAWM, Eric. Globalização, democracia e terrorismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. 

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

TEIXEIRA, Leonardo.  HISTÓRIA DA CULTURA E DA SOCIEDADE NO MUNDO CONTEMPORANEO 
http://repositorio.savaestacio.com.br/site/index.html#/objeto/detalhes/C848BB10-8345-4394-B94C-
35483118CB38 

ALMEIDA, André Luiz Paes de. Direito do trabalho: material, processual e legislação especial. 15. ed. São 
Paulo: Rideel, 2011. 366 p. (Coleção de Direito Rideel). ISBN 978-85-339-1728-
6.http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788533933064/pages/-2 

HOBSBAWM, Eric. Era dos extremos: o breve século XX. São Paulo: Companhia das letras, 1995. 

POLANYI, Karl. Grande transformação: as origens da nossa época. 2. ed. Rio de Janeiro: Campus, 

2000. 

REIS FILHO, Daniel Aarão. Revolução perdida: a história do socialismo soviético. São Paulo: Perseu. 
Abramo, 2002. 
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ANEXO 1 - PLANILHA DE TUTOR/DOCENTE   
 

NOME TITULAÇÃO  
REGIME DE 
TRABALHO 

DISCIPLINAS  

ANA ELISA VILAS BOAS SERRA MESTRADO TEMPO PARCIAL LITERATURA ESPANHOLA I 

ANA ELISA VILAS BOAS SERRA MESTRADO TEMPO PARCIAL 
SEMINÁRIOS EM LÍNGUA ESPANHOLA: 

DISCURSO  LITERÁRIO 

ANA ELISA VILAS BOAS SERRA MESTRADO TEMPO PARCIAL LITERATURA ESPANHOLA II 

ANA ELISA VILAS BOAS SERRA MESTRADO TEMPO PARCIAL 
ENSINO E APRENDIZAGEM DE ESPANHOL 

COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA 

ANA ELISABETE RODRIGUES DE 
CARVALHO LOPES 

DOUTORADO TEMPO PARCIAL DIDÁTICA 

ANA LUCIA MARTINS TAVARES MESTRADO TEMPO PARCIAL CULTURA EMPREENDEDORA 

ANA MARIA MONICA MACHADO DE 
OLIVEIRA 

DOUTORADO TEMPO PARCIAL DIDÁTICA 

ANA MARIA MONICA MACHADO DE 
OLIVEIRA 

DOUTORADO TEMPO PARCIAL METODOLOGIA CIENTÍFICA 

ANA MARIA MONICA MACHADO DE 
OLIVEIRA 

DOUTORADO TEMPO PARCIAL METODOLOGIA DA PESQUISA 

ANDRE LUIS FUNCKE DOUTORADO 
TEMPO INTE-

GRAL 
SUSTENTABILIDADE 

ANDRE LUIZ DOS SANTOS DOUTORADO TEMPO PARCIAL 
PLANEJAMENTO DE CARREIRA E SUCESSO 

PROFISSIONAL 

ANGELA CRISTINA DE SOUZA REGO DOUTORADO TEMPO PARCIAL 
CULTURA CLÁSSICA: CONTRIBUIÇÕES 

LINGUÍSTICAS 

ANGELA CRISTINA DE SOUZA REGO DOUTORADO TEMPO PARCIAL LINGUAGENS DA ARTE E REGIONALIDADES 

ANTONIO SERGIO DE GIACOMO 
MACEDO 

MESTRADO TEMPO PARCIAL 
HISTÓRIA DA CULTURA E DA SOCIEDADE NO 

MUNDO CONTEMPORÊNEO 

ANTONIO SERGIO DE GIACOMO 
MACEDO 

MESTRADO TEMPO PARCIAL HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO NO BRASIL 

CARLA SENDON AMEIJEIRAS VELOSO MESTRADO TEMPO PARCIAL 
PLANEJAMENTO DE CARREIRA E SUCESSO 

PROFISSIONAL 

CARLOS ALBERTO DE CARVALHO DOUTORADO HORISTA LÍNGUA PORTUGUESA 

CLAUDIA DE FREITAS LOPES S M DA 
SILVA 

MESTRADO 
TEMPO INTE-

GRAL 
OFICINA LITERÁRIA 

CLAUDIUS BEZERRA GOMES WAD-
DINGTON 

DOUTORADO TEMPO PARCIAL 
CULTURA CLÁSSICA: CONTRIBUIÇÕES 

LINGUÍSTICAS 

CRISTINE ROSE MERA MESTRADO HORISTA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

CRISTINE ROSE MERA MESTRADO HORISTA 
PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO E DA 

APRENDIZAGEM 

DEBORA RAQUEL ALVES BARREIROS DOUTORADO TEMPO PARCIAL 
PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO E DA 

APRENDIZAGEM 

ELIANA SGARBI DE CARVALHO ESPECIALIZAÇÃO 
TEMPO INTE-

GRAL 
SUSTENTABILIDADE 

FABIANO GUIMARAES DA ROCHA MESTRADO TEMPO PARCIAL TÓPICOS EM LIBRAS: SURDEZ E INCLUSÃO 

FABIO MACEDO SIMAS DOUTORADO TEMPO PARCIAL METODOLOGIA DA PESQUISA 

FABIO MACEDO SIMAS DOUTORADO TEMPO PARCIAL TCC EM LETRAS (ESPANHOL) 

FELLIPE FERNANDES CAVALLERO DA 
SILVA 

DOUTORADO TEMPO PARCIAL 
PRAT. DE ENS. E ESTAGIO SUPERVISIONADO 

DE ESPANHOL I 

FELLIPE FERNANDES CAVALLERO DA 
SILVA 

DOUTORADO TEMPO PARCIAL 
PRAT. DE ENS. E ESTAGIO SUPERVISIONADO 

DE ESPANHOL III 

FELLIPE FERNANDES CAVALLERO DA 
SILVA 

DOUTORADO TEMPO PARCIAL 
PRAT. DE ENS. E ESTAGIO SUPERVISIONADO 

DE ESPANHOL II 
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FERNANDO REGIS DI MAIO DOUTORADO TEMPO PARCIAL EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

FLAVIA MIGUEL DE SOUZA MESTRADO TEMPO PARCIAL HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO NO BRASIL 

FLAVIA MIGUEL DE SOUZA MESTRADO TEMPO PARCIAL 
HISTÓRIA DOS POVOS IND. E AFRO-

DESCENDENTES 

GUILHERME SANDOVAL GOES DOUTORADO 
TEMPO INTE-

GRAL 
DIREITOS HUMANOS 

IZABEL LEVENTOGLU  DOUTORADO 
TEMPO INTE-

GRAL 
LÍNGUA ESPANHOLA - ESTRUTURA SINTÁTI-

CA I 

IZABEL LEVENTOGLU  DOUTORADO 
TEMPO INTE-

GRAL 
LÍNGUA ESPANHOLA - ASPECTOS MORFOS-

SINTÁTICOS 

IZABEL LEVENTOGLU  DOUTORADO 
TEMPO INTE-

GRAL 
LINGUÍSTICA APLICADA AO ENSINO DE 

LÍNGUA ESPANHOLA 

IZABEL LEVENTOGLU  DOUTORADO 
TEMPO INTE-

GRAL 
LÍNGUA ESPANHOLA - ESTRUTURA SINTÁTI-

CA II 

JOANA DARC VENANCIO DOUTORADO TEMPO PARCIAL 
ASPECTOS ANTROPOLÓGICOS E SOCIOLÓ-

GICOS DA EDUCAÇÃO 

JOANA DARC VENANCIO DOUTORADO TEMPO PARCIAL FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO 

JOAO CERINEU LEITE DE CARVALHO DOUTORADO TEMPO PARCIAL 
ASPECTOS ANTROPOLÓGICOS E SOCIOLÓ-

GICOS DA EDUCAÇÃO 

LANA LOBO DA SILVA GANGA MESTRADO TEMPO PARCIAL LÍNGUA PORTUGUESA 

LANA MARA RODRIGUES REGO V. 
TAVARES 

DOUTORADO 
TEMPO INTE-

GRAL 
LINGUÍSTICA 

LUCIANA VARGA RODRIGUES MESTRADO TEMPO PARCIAL 
PLANEJAMENTO DE CARREIRA E SUCESSO 

PROFISSIONAL 

LUIZ CARLOS DE SA CAMPOS MESTRADO TEMPO PARCIAL OFICINA LITERÁRIA 

LUIZ CARLOS DE SA CAMPOS MESTRADO TEMPO PARCIAL ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

MARCIA DIAS LIMA DA SILVA DOUTORADO TEMPO PARCIAL LINGUÍSTICA 

MARCIA PEREIRA DA VEIGA BUCHEB DOUTORADO TEMPO PARCIAL LÍNGUA PORTUGUESA 

MARCIA PEREIRA DA VEIGA BUCHEB DOUTORADO TEMPO PARCIAL METODOLOGIA CIENTÍFICA 

MARCIA PEREIRA DA VEIGA BUCHEB DOUTORADO TEMPO PARCIAL METODOLOGIA DA PESQUISA 

MARIA CECILIA TRANNIN DOUTORADO 
TEMPO INTE-

GRAL 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

MARIA CECILIA TRANNIN DOUTORADO 
TEMPO INTE-

GRAL 
METODOLOGIA DA PESQUISA 

MARIA CECILIA TRANNIN DOUTORADO 
TEMPO INTE-

GRAL 
SUSTENTABILIDADE 

MARIA DA CONCEICAO GUERRA DE 
MORAES 

MESTRADO 
TEMPO INTE-

GRAL 
LITERATURA HISPANO-AMERICANA 

MARIA DA CONCEICAO GUERRA DE 
MORAES  

MESTRADO 
TEMPO INTE-

GRAL 
FUNDAMENTOS CULTURAIS DA LIT. EM 

LÍNG. ESPANHOLA 

MARIA DA CONCEICAO GUERRA DE 
MORAES  

MESTRADO 
TEMPO INTE-

GRAL 
LITERATURAS CONTEMPORÂNEAS DE 

LÍNGUA ESPANHOLA 

MARIA DA CONCEICAO GUERRA DE 
MORAES  

MESTRADO 
TEMPO INTE-

GRAL 
SEMINÁRIOS INTEGRADOS EM LÍNGUA 

ESPANHOLA 

MARIA DE FÁTIMA LOURENÇO DA 
SILVA  

ESPECIALIZAÇÃO HORISTA LÍNGUA ESPANHOLA - ESTRUTURA BÁSICA 

MARIA DE FÁTIMA LOURENÇO DA 
SILVA  

ESPECIALIZAÇÃO HORISTA 
PRODUÇÃO TEXTUAL EM LÍNGUA ESPA-

NHOLA 

MARIA DE FÁTIMA LOURENÇO DA 
SILVA  

ESPECIALIZAÇÃO HORISTA 
OFICINA DE REDAÇÃO EM LÍNGUA ESPA-

NHOLA :TEXTOS TÉCNICOS 

MARIA DE FÁTIMA LOURENÇO DA 
SILVA  

ESPECIALIZAÇÃO HORISTA 
OFICINA DE REDAÇÃO EM LÍNGUA ESPA-

NHOLA  

MARIA DE LA MERCED DE LEMOS 
MENDES 

ESPECIALIZAÇÃO HORISTA 
FUNDAMENTOS DA TRADUÇÃO EM LÍNGUA 

ESPANHOLA 
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MARIA DE LA MERCED DE LEMOS 
MENDES 

ESPECIALIZAÇÃO HORISTA 
OFICINA DE TRADUÇAO I:PROSA (ESPA-

NHOL) 

MARIA DE LA MERCED DE LEMOS 
MENDES 

ESPECIALIZAÇÃO HORISTA 
OFICINA DE TRADUÇAO II:POESIA (ESPA-

NHOL) 

MARIA DE LA MERCED DE LEMOS 
MENDES 

ESPECIALIZAÇÃO HORISTA 
LÍNGUA ESPANHOLA - RELAÇÕES DISCURSI-

VAS 

MARIA DO CARMO DE FIGUEIREDO 
CISNE 

MESTRADO 
TEMPO INTE-

GRAL 
PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO E DA 

APRENDIZAGEM 

MARIA PAZ PIZARRO PORTILLA MESTRADO TEMPO PARCIAL 
LÍNGUA ESPANHOLA - FONÉTICA E FONO-

LOGIA 

MARIA PAZ PIZARRO PORTILLA DOUTORADO TEMPO PARCIAL 
ESTUDOS CULTURAIS EM LÍNGUA ESPA-

NHOLA 

MARIA PAZ PIZARRO PORTILLA DOUTORADO TEMPO PARCIAL PRÁTICA ORAL EM LÍNGUA ESPANHOLA  I 

MARIA PAZ PIZARRO PORTILLA DOUTORADO TEMPO PARCIAL PRÁTICA ORAL EM LÍNGUA ESPANHOLA  II 

MARILZA SAMPAIO AGUILAR DOUTORADO TEMPO PARCIAL EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

MARTA TEIXEIRA DO AMARAL MON-
TES 

DOUTORADO 
TEMPO INTE-

GRAL 
POLÍTICAS PÚBLICAS E ORGANIZAÇÃO DA 

EDU. BÁSICA 

MATHUSALECIO PADILHA MESTRADO TEMPO PARCIAL SUSTENTABILIDADE 

MAURO LEAO GOMES DOUTORADO TEMPO PARCIAL 
ASPECTOS ANTROPOLÓGICOS E SOCIOLÓ-

GICOS DA EDUCAÇÃO 

MILCA DA SILVA TSCHERNE DOUTORADO TEMPO PARCIAL LÍNGUA PORTUGUESA 

NADIA REGINA BARBOSA DA SILVA DOUTORADO TEMPO PARCIAL 
CULTURA CLÁSSICA: CONTRIBUIÇÕES 

LINGUÍSTICAS 

NADIA REGINA BARBOSA DA SILVA DOUTORADO TEMPO PARCIAL LINGUAGENS DA ARTE E REGIONALIDADES 

NADIA REGINA BARBOSA DA SILVA DOUTORADO TEMPO PARCIAL OFICINA LITERÁRIA 

RAQUEL VASERSTEIN GORAYEB DOUTORADO TEMPO PARCIAL 
POLÍTICAS PÚBLICAS E ORGANIZAÇÃO DA 

EDU. BÁSICA 

REGINA FATIMA CURY AZEVEDO MESTRADO 
TEMPO INTE-

GRAL 
EDUCAÇÃO ESPECIAL 

REGINA FATIMA CURY AZEVEDO MESTRADO 
TEMPO INTE-

GRAL 
DIDÁTICA 

REGINA FATIMA CURY AZEVEDO MESTRADO 
TEMPO INTE-

GRAL 
POLÍTICAS PÚBLICAS E ORGANIZAÇÃO DA 

EDU. BÁSICA 

REGINA LUCIA FERREIRA CRAVO MESTRADO 
TEMPO INTE-

GRAL 
HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO NO BRASIL 

REGINA VEIGA PAULINO DA SILVA ESPECIALIZAÇÃO HORISTA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

SARA SEVERINA MAURICIO MESTRADO TEMPO PARCIAL METODOLOGIA CIENTÍFICA 

SERGIO CARVALHO DE ASSUNCAO DOUTORADO TEMPO PARCIAL LINGUAGENS DA ARTE E REGIONALIDADES 

SERGIO CARVALHO DE ASSUNCAO DOUTORADO TEMPO PARCIAL METODOLOGIA DA PESQUISA 

SIMONE BARRETO MAGALHAES MESTRADO HORISTA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

SIMONE BARRETO MAGALHAES MESTRADO HORISTA FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO 

SOLANGE COELHO DE AZEVEDO MESTRADO HORISTA 
PLANEJAMENTO DE CARREIRA E SUCESSO 

PROFISSIONAL 

TAISA VLIESE DE LEMOS MESTRADO TEMPO PARCIAL 
PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO E DA 

APRENDIZAGEM 

THEREZINHA DE JESUS CONDE PINTO MESTRADO TEMPO PARCIAL DIDÁTICA 

WELLINGTON TROTTA DOUTORADO TEMPO PARCIAL ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL 
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TOTAL EM PERCENTUAL  
 

Titulação Total Percentual 

Doutor 28 51% 

Mestre 23 42% 

Especialista 4 7% 

TOTAL 55 100% 

 

 

 

Regime de Trabalho Total Percentual 

Tempo Integral 13 24% 

Tempo Parcial 35 64% 

Horista 7 13% 

TOTAL 55 100% 

 
 
 

COORDENADOR DE CURSO - EAD 

 

NOME DO COORDENADOR DO CURSO: 
CLAUDIA DE FREITAS LOPES SOARES M,ACHADO DA SILVA  
TITULAÇÃO : MESTRE 
CARGA HORÁRIA: 40 horas 
CPF: 973.649.087-49 
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ANEXO 2 CONTEXTUALIZAÇÃO DOS POLOS DE ENSINO A DISTÂNCIA 
 
 
CONTEXTUALIZAÇÃO DOS POLOS 

 
 
1072206 – EAD Adib Jatene – RJ  
Endereço: Rua do Bispo, 146 – Rio Comprido, Rio de Janeiro/RJ 
 
A Educação à Distância no polo Universitário Adib Jatene é uma área estratégica que está integrada à 
própria missão da IES, contribuindo para a consecução do seu Projeto Pedagógico Institucional. Dentre 
os objetivos institucionais, encontramos a missão de possibilitar a construção do conhecimento e for-
mação continuada aos educandos e profissionais da região. A EaD tem se tornado uma realidade em 
nossa sociedade, sobressaindo-se como uma nova e viável alternativa de ensino, sobretudo na forma 
confortável e economicamente favorável de permitir que pessoas de regiões distantes dos grandes cen-
tros tenham acesso ao aprendizado e à formação de qualidade. 
 
A Educação à Distância no polo Adib Jatene está em sintonia com os interesses da sociedade em geral, 
assim como com as tendências do mercado e com o estado da arte nas modalidades e metodologias de 
ensino.  
 
O polo Adib Jatene está localizado bairro da Tijuca, Zona Norte do município do Rio de Janeiro, e possui 
várias instituições de Ensino Superior. Neste cenário, a IES busca o credenciamento do polo de Adib 
Jatene como forma de ampliar a oferta de cursos superiores e de educação continuada, na modalidade 
à distância, para atender à demanda de desenvolvimento do município e à sua população egressa do 
Ensino Médio, conforme dados a seguir: 
 
A população da Tijuca estimada em 2010 (IBGE) é de 163.805 habitantes. Em todo o município do Rio de 
Janeiro, a população de estudantes do Ensino Médio é de 223.603  (IBGE 2015) e em 2010, consideran-
do-se a população municipal de 18 a 20 anos, 45,91% possuíam o ensino médio completo (PNUD). 
 
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2015 o PIB per capita do 
Município somou R$ 49.527,98. 
 
A Tijuca está entre os bairros mais antigos, tradicionais e populosos da capital fluminense. Abriga cen-
tros educacionais tradicionais da cidade, além de importantes construções históricas. O bairro é atendi-
do por várias linhas de ônibus e por uma do metrô.  
 
Tendo em vista os dados acima, a IES acredita que a demanda por cursos de ensino superior, na Região, 
é grande, o que justifica a implantação do polo de Adib Jatene. 
 
Adicionalmente, acreditamos que a operação do polo de Adib Jatene contribuirá para a elevação da 
taxa bruta nacional de matrícula nos cursos atuais de 27,8% para 50% e da taxa líquida de matrícula dos 
atuais de 14,6% para 33% da população, conforme previsto nas metas do PNE correspondente ao decê-
nio 2011-2020. 
 
Dessa forma, a Educação à Distância (EAD) apresenta-se como importante instrumento para a produção 
e socialização do conhecimento na sociedade e desenvolvimento da Região. Essa modalidade ultrapassa 
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as barreiras de tempo e espaço, oferecendo cursos pautados em projetos pedagógicos que proporcio-
nam conhecimento sobre os fundamentos pedagógicos e institucionais, visando ações voltadas para o 
desenvolvimento econômico e inclusão social, cumprindo assim o seu papel de formar profissionais 
aderentes à demanda do mercado, fomentando o desenvolvimento da região. 
 
Reconhecida como uma instituição de excelência no ensino, a IES legitimará um padrão de alta qualida-
de na formação dos profissionais na modalidade EaD, através da qualificação/capacitação dos docentes 
e tutores, dos PPCs alinhados às demandas sociais e profissionais  e através da incorporação dos avan-
ços tecnológicos que contribuam para a efetivação do processo de ensino-aprendizagem. 
 
 
 
 
 
 
1067686 – EAD Alcântara 
Endereço: Rua Manuel João Gonçalves, 410/412, Alcântara – São Gonçalo/RJ 
 
A Educação à Distância no polo Universitário de Alcântara é uma área estratégica que está integrada à 
própria missão da IES, contribuindo para a consecução do seu Projeto Pedagógico Institucional. Dentre 
os objetivos institucionais, encontramos a missão de possibilitar a construção do conhecimento e for-
mação continuada aos educandos e profissionais da região. A EaD tem se tornado uma realidade em 
nossa sociedade, sobressaindo-se como uma nova e viável alternativa de ensino, sobretudo na forma 
confortável e economicamente favorável de permitir que pessoas de regiões distantes dos grandes cen-
tros tenham acesso ao aprendizado e à formação de qualidade. 
 
A Educação à Distância no polo de Alcântara está em sintonia com os interesses da sociedade em geral, 
assim como com as tendências do mercado e com o estado da arte nas modalidades e metodologias de 
ensino.  
 
O bairro de Alcântara, no município de São Gonçalo, localizado no estado do Rio de Janeiro, não possui 
instituições de Ensino (MEC). Neste cenário, a IES busca o credenciamento do polo de Alcântara como 
forma de ampliar a oferta de cursos superiores e de educação continuada, na modalidade à distância, 
para atender à demanda de desenvolvimento do município e à sua população egressa do Ensino Médio, 
conforme dados a seguir: 
 
A população de Alcântara estimada em 2010 (IBGE) é de 14.686 habitantes. Em todo o município de São 
Gonçalo, a população de estudantes do Ensino Médio é de 26.515  (IBGE 2015) e em 2010, consideran-
do-se a população municipal de 18 a 20 anos, 45,52% possuíam o ensino médio completo (PNUD). 
 
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2015 o PIB per capita do 
Município somou R$ 15.963,41.  
 
Tendo em vista os dados acima, a IES acredita que a demanda por cursos de ensino superior, na Região, 
é grande, o que justifica a implantação do polo de Alcântara. 
 
Adicionalmente, acreditamos que a operação do polo de Alcântara contribuirá para a elevação da taxa 
bruta nacional de matrícula nos cursos atuais de 27,8% para 50% e da taxa líquida de matrícula dos atu-
ais de 14,6% para 33% da população, conforme previsto nas metas do PNE correspondente ao decênio 
2011-2020. 
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Dessa forma, a Educação à Distância (EAD) apresenta-se como importante instrumento para a produção 
e socialização do conhecimento na sociedade e desenvolvimento da Região. Essa modalidade ultrapassa 
as barreiras de tempo e espaço, oferecendo cursos pautados em projetos pedagógicos que proporcio-
nam conhecimento sobre os fundamentos pedagógicos e institucionais, visando ações voltadas para o 
desenvolvimento econômico e inclusão social, cumprindo assim o seu papel de formar profissionais 
aderentes à demanda do mercado, fomentando o desenvolvimento da região. 
 
Reconhecida como uma instituição de excelência no ensino, a IES legitimará um padrão de alta qualida-
de na formação dos profissionais na modalidade EaD, através da qualificação/capacitação dos docentes 
e tutores, dos PPCs alinhados às demandas sociais e profissionais  e através da incorporação dos avan-
ços tecnológicos que contribuam para a efetivação do processo de ensino-aprendizagem. 
 
 
 
 
 
1085249 – EAD Angra dos Reis 
Endereço: Avenida dos Trabalhadores, 1279 – Jacuecanga, Angra dos Reis/RJ  
 
A Educação à Distância no polo Universitário de Angra dos Reis é uma área estratégica que está integra-
da à própria missão da IES, contribuindo para a consecução do seu Projeto Pedagógico Institucional. 
Dentre os objetivos institucionais, encontramos a missão de possibilitar a construção do conhecimento 
e formação continuada aos educandos e profissionais da região. A EaD tem se tornado uma realidade 
em nossa sociedade, sobressaindo-se como uma nova e viável alternativa de ensino, sobretudo na for-
ma confortável e economicamente favorável de permitir que pessoas de regiões distantes dos grandes 
centros tenham acesso ao aprendizado e à formação de qualidade. 
 
A Educação à Distância no polo de Angra dos Reis está em sintonia com os interesses da sociedade em 
geral, assim como com as tendências do mercado e com o estado da arte nas modalidades e metodolo-
gias de ensino.  
 
O município de Angra dos Reis, localizado no estado do Rio de Janeiro, possui quatro instituições de 
Ensino Superior presencial e treze estabelecimentos que oferecem ensino à distância (MEC). Neste ce-
nário, a IES busca o credenciamento do polo de Angra dos Reis como forma de ampliar a oferta de cur-
sos superiores e de educação continuada, na modalidade à distância, para atender à demanda de 
desenvolvimento do município e à sua população egressa do Ensino Médio, conforme dados a seguir: 
 
A população de Angra dos Reis estimada em 2017 (IBGE) é de 194.619 habitantes e a população de es-
tudantes do Ensino Médio do Município é de 6.402 (IBGE 2015) e em 2010, considerando-se a popula-
ção municipal de 18 a 20 anos,  29,69% possuíam o ensino médio completo (PNUD). 
 
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2015 seu PIB per capita so-
mou R$ 40.705,55.  
 
Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais do município, 2,21% trabalhavam no 
setor agropecuário, 0,66% na indústria extrativa, 12,19% na indústria de transformação, 13,53% no se-
tor de construção, 1,92% nos setores de utilidade pública, 13,71% no comércio e 47,69% no setor de 
serviços (PNUD, Ipea). 
 
Tendo em vista os dados acima, a IES acredita que a demanda por cursos de ensino superior, na Região, 
é grande, o que justifica a implantação do polo de Angra dos Reis. 
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Adicionalmente, acreditamos que a operação do polo no município de Angra dos Reis contribuirá para a 
elevação da taxa bruta nacional de matrícula nos cursos atuais de 27,8% para 50% e da taxa líquida de 
matrícula dos atuais de 14,6% para 33% da população, conforme previsto nas metas do PNE correspon-
dente ao decênio 2011-2020. 
 
Dessa forma, a Educação à Distância (EAD) apresenta-se como importante instrumento para a produção 
e socialização do conhecimento na sociedade e desenvolvimento da Região. Essa modalidade ultrapassa 
as barreiras de tempo e espaço, oferecendo cursos pautados em projetos pedagógicos que proporcio-
nam conhecimento sobre os fundamentos pedagógicos e institucionais, visando ações voltadas para o 
desenvolvimento econômico e inclusão social, cumprindo assim o seu papel de formar profissionais 
aderentes à demanda do mercado, fomentando o desenvolvimento da região. 
 
Reconhecida como uma instituição de excelência no ensino, a IES legitimará um padrão de alta qualida-
de na formação dos profissionais na modalidade EaD, através da qualificação/capacitação dos docentes 
e tutores, dos PPCs alinhados às demandas sociais e profissionais  e através da incorporação dos avan-
ços tecnológicos que contribuam para a efetivação do processo de ensino-aprendizagem. 
 
 
 
 
 
1085233 – EAD Araruama 
Endereço: Av. Getúlio Vargas – 221, Centro, Araruama/RJ 
 
A Educação à Distância no polo Universitário de Araruama é uma área estratégica que está integrada à 
própria missão da IES, contribuindo para a consecução do seu Projeto Pedagógico Institucional. Dentre 
os objetivos institucionais, encontramos a missão de possibilitar a construção do conhecimento e for-
mação continuada aos educandos e profissionais da região. A EaD tem se tornado uma realidade em 
nossa sociedade, sobressaindo-se como uma nova e viável alternativa de ensino, sobretudo na forma 
confortável e economicamente favorável de permitir que pessoas de regiões distantes dos grandes cen-
tros tenham acesso ao aprendizado e à formação de qualidade. 
 
A Educação à Distância no polo de Araruama está em sintonia com os interesses da sociedade em geral, 
assim como com as tendências do mercado e com o estado da arte nas modalidades e metodologias de 
ensino.  
 
O município de Araruama, localizado no estado do Rio de Janeiro, possui dois instituições de Ensino 
Superior presencial e três estabelecimentos que oferecem ensino à distância (MEC). Neste cenário, a IES 
busca o credenciamento do polo de Araruama como forma de ampliar a oferta de cursos superiores e 
de educação continuada, na modalidade à distância, para atender à demanda de desenvolvimento do 
município e à sua população egressa do Ensino Médio, conforme dados a seguir: 
 
A população de Araruama estimada em 2017 (IBGE) é de 126.742 habitantes e a população de estudan-
tes do Ensino Médio do Município é de 4.080 (IBGE 2015) e em 2010, considerando-se a população mu-
nicipal de 18 a 20 anos,  35,09% possuíam o ensino médio completo (PNUD). 
 
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2015 seu PIB per capita so-
mou R$ 17.669,13.  
 
Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais do município, 3,85% trabalhavam no 
setor agropecuário, 0,57% na indústria extrativa, 5,81% na indústria de transformação, 14,49% no setor 
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de construção, 1,47% nos setores de utilidade pública, 17,47% no comércio e 51,18% no setor de servi-
ços (PNUD, Ipea). 
 
Tendo em vista os dados acima, a IES acredita que a demanda por cursos de ensino superior, na Região, 
é grande, o que justifica a implantação do polo de Araruama. 
 
Adicionalmente, acreditamos que a operação do polo no município de Araruama contribuirá para a 
elevação da taxa bruta nacional de matrícula nos cursos atuais de 27,8% para 50% e da taxa líquida de 
matrícula dos atuais de 14,6% para 33% da população, conforme previsto nas metas do PNE correspon-
dente ao decênio 2011-2020. 
 
Dessa forma, a Educação à Distância (EAD) apresenta-se como importante instrumento para a produção 
e socialização do conhecimento na sociedade e desenvolvimento da Região. Essa modalidade ultrapassa 
as barreiras de tempo e espaço, oferecendo cursos pautados em projetos pedagógicos que proporcio-
nam conhecimento sobre os fundamentos pedagógicos e institucionais, visando ações voltadas para o 
desenvolvimento econômico e inclusão social, cumprindo assim o seu papel de formar profissionais 
aderentes à demanda do mercado, fomentando o desenvolvimento da região. 
 
Reconhecida como uma instituição de excelência no ensino, a IES legitimará um padrão de alta qualida-
de na formação dos profissionais na modalidade EaD, através da qualificação/capacitação dos docentes 
e tutores, dos PPCs alinhados às demandas sociais e profissionais  e através da incorporação dos avan-
ços tecnológicos que contribuam para a efetivação do processo de ensino-aprendizagem. 
 
 
 
 
 
1088644 – EAD Bagre 
Endereço: Avenida Presidente Vargas, S/N, entre a TV Coronel Guerriero e TV Aloísio Chaves, Centro, 
Bagre/PA  
 
A Educação à Distância no polo Universitário de Bagre é uma área estratégica que está integrada à pró-
pria missão da IES, contribuindo para a consecução do seu Projeto Pedagógico Institucional. Dentre os 
objetivos institucionais, encontramos a missão de possibilitar a construção do conhecimento e forma-
ção continuada aos educandos e profissionais da região. A EaD tem se tornado uma realidade em nossa 
sociedade, sobressaindo-se como uma nova e viável alternativa de ensino, sobretudo na forma confor-
tável e economicamente favorável de permitir que pessoas de regiões distantes dos grandes centros 
tenham acesso ao aprendizado e à formação de qualidade. 
 
A Educação à Distância no polo de Bagre está em sintonia com os interesses da sociedade em geral, 
assim como com as tendências do mercado e com o estado da arte nas modalidades e metodologias de 
ensino.  
 
O município de Bagre, localizado no estado do Pará, não instituições de Ensino Superior (MEC). Neste 
cenário, a IES busca o credenciamento do polo de Bagre como forma de ampliar a oferta de cursos su-
periores e de educação continuada, na modalidade à distância, para atender à demanda de desenvol-
vimento do município e à sua população egressa do Ensino Médio, conforme dados a seguir: 
 
A população de Bagre estimada em 2017 (IBGE) é de 29.808 habitantes e a população de estudantes do 
Ensino Médio do Município é de 671 (IBGE 2015) e em 2010, considerando-se a população municipal de 
18 a 20 anos,  4,10% possuíam o ensino médio completo (PNUD). 
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Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2015 seu PIB per capita so-
mou R$ 5.220,45.  
 
Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais do município, 47,95% trabalhavam 
no setor agropecuário, 0,00% na indústria extrativa, 6,99% na indústria de transformação, 6,20% no 
setor de construção, 0,12% nos setores de utilidade pública, 10,58% no comércio e 26,09% no setor de 
serviços (PNUD, Ipea). 
 
Tendo em vista os dados acima, a IES acredita que a demanda por cursos de ensino superior, na Região, 
é grande, o que justifica a implantação do polo de Bagre. 
 
Adicionalmente, acreditamos que a operação do polo no município de Bagre contribuirá para a elevação 
da taxa bruta nacional de matrícula nos cursos atuais de 27,8% para 50% e da taxa líquida de matrícula 
dos atuais de 14,6% para 33% da população, conforme previsto nas metas do PNE correspondente ao 
decênio 2011-2020. 
 
Dessa forma, a Educação à Distância (EAD) apresenta-se como importante instrumento para a produção 
e socialização do conhecimento na sociedade e desenvolvimento da Região. Essa modalidade ultrapassa 
as barreiras de tempo e espaço, oferecendo cursos pautados em projetos pedagógicos que proporcio-
nam conhecimento sobre os fundamentos pedagógicos e institucionais, visando ações voltadas para o 
desenvolvimento econômico e inclusão social, cumprindo assim o seu papel de formar profissionais 
aderentes à demanda do mercado, fomentando o desenvolvimento da região. 
 
Reconhecida como uma instituição de excelência no ensino, a IES legitimará um padrão de alta qualida-
de na formação dos profissionais na modalidade EaD, através da qualificação/capacitação dos docentes 
e tutores, dos PPCs alinhados às demandas sociais e profissionais  e através da incorporação dos avan-
ços tecnológicos que contribuam para a efetivação do processo de ensino-aprendizagem. 
 
 
 
 
 
1090093 – EAD Barra do Piraí 
Endereço: Avenida Ramiro Jaime da Fonseca, 142, Centro, Barra do Piraí/RJ  
 
A Educação à Distância no polo Universitário de Barra do Piraí é uma área estratégica que está integrada 
à própria missão da IES, contribuindo para a consecução do seu Projeto Pedagógico Institucional. Den-
tre os objetivos institucionais, encontramos a missão de possibilitar a construção do conhecimento e 
formação continuada aos educandos e profissionais da região. A EaD tem se tornado uma realidade em 
nossa sociedade, sobressaindo-se como uma nova e viável alternativa de ensino, sobretudo na forma 
confortável e economicamente favorável de permitir que pessoas de regiões distantes dos grandes cen-
tros tenham acesso ao aprendizado e à formação de qualidade. 
 
A Educação à Distância no polo de Barra do Piraí está em sintonia com os interesses da sociedade em 
geral, assim como com as tendências do mercado e com o estado da arte nas modalidades e metodolo-
gias de ensino.  
 
O município de Barra do Piraí, localizado no estado do Rio de Janeiro, possui uma instituição de Ensino 
Superior presencial e sete estabelecimentos que oferecem ensino à distância (MEC). Neste cenário, a 
IES busca o credenciamento do polo de Barra do Piraí como forma de ampliar a oferta de cursos superi-
ores e de educação continuada, na modalidade à distância, para atender à demanda de desenvolvimen-
to do município e à sua população egressa do Ensino Médio, conforme dados a seguir: 
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A população de Barra do Piraí estimada em 2017 (IBGE) é de 89.479  habitantes e a população de estu-
dantes do Ensino Médio do Município é de 2.584  (IB-GE 2015) e em 2010, considerando-se a população 
municipal de 18 a 20 anos,  44,38% possuíam o ensino médio completo (PNUD). 
 
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2015 seu PIB per capita so-
mou R$ 19.857,28.  
 
Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais do município, 3,76% trabalhavam no 
setor agropecuário, 0,64% na indústria extrativa, 16,45% na indústria de transformação, 8,68% no setor 
de construção, 1,38% nos setores de utilidade pública, 17,62% no comércio e 46,82% no setor de servi-
ços (PNUD, Ipea). 
 
Tendo em vista os dados acima, a IES acredita que a demanda por cursos de ensino superior, na Região, 
é grande, o que justifica a implantação do polo de Barra do Piraí. 
 
Adicionalmente, acreditamos que a operação do polo no município de Barra do Piraí contribuirá para a 
elevação da taxa bruta nacional de matrícula nos cursos atuais de 27,8% para 50% e da taxa líquida de 
matrícula dos atuais de 14,6% para 33% da população, conforme previsto nas metas do PNE correspon-
dente ao decênio 2011-2020. 
 
Dessa forma, a Educação à Distância (EAD) apresenta-se como importante instrumento para a produção 
e socialização do conhecimento na sociedade e desenvolvimento da Região. Essa modalidade ultrapassa 
as barreiras de tempo e espaço, oferecendo cursos pautados em projetos pedagógicos que proporcio-
nam conhecimento sobre os fundamentos pedagógicos e institucionais, visando ações voltadas para o 
desenvolvimento econômico e inclusão social, cumprindo assim o seu papel de formar profissionais 
aderentes à demanda do mercado, fomentando o desenvolvimento da região. 
 
Reconhecida como uma instituição de excelência no ensino, a IES legitimará um padrão de alta qualida-
de na formação dos profissionais na modalidade EaD, através da qualificação/capacitação dos docentes 
e tutores, dos PPCs alinhados às demandas sociais e profissionais  e através da incorporação dos avan-
ços tecnológicos que contribuam para a efetivação do processo de ensino-aprendizagem. 
 
 
 
 
 
448 – EAD Barra da Tijuca - Tom Jobim 
Endereço: Avenida das Américas – 4.200, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ 
  
A Educação à Distância no polo Universitário Barra da Tijuca - Tom Jobim é uma área estratégica que 
está integrada à própria missão da IES, contribuindo para a consecução do seu Projeto Pedagógico Insti-
tucional. Dentre os objetivos institucionais, encontramos a missão de possibilitar a construção do co-
nhecimento e formação continuada aos educandos e profissionais da região. A EaD tem se tornado uma 
realidade em nossa sociedade, sobressaindo-se como uma nova e viável alternativa de ensino, sobretu-
do na forma confortável e economicamente favorável de permitir que pessoas de regiões distantes dos 
grandes centros tenham acesso ao aprendizado e à formação de qualidade. 
 
A Educação à Distância no polo Barra da Tijuca - Tom Jobim está em sintonia com os interesses da soci-
edade em geral, assim como com as tendências do mercado e com o estado da arte nas modalidades e 
metodologias de ensino.  
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A Barra da Tijuca, bairro da região administrativa homônima, localizada na zona oeste do município do 
Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, possui diversos campus de instituições de Ensino Superior 
instaladas. Neste cenário, a IES busca o credenciamento do polo da Barra da Tijuca - Tom Jobim como 
forma de ampliar a oferta de cursos superiores e de educação continuada, na modalidade à distância, 
para atender à demanda de desenvolvimento do município e à sua população egressa do Ensino Médio, 
conforme dados a seguir: 
 
A população do bairro estimada em 2010 (IBGE) é de 135.924  habitantes. 
 
Em todo o município do Rio de Janeiro, a população de estudantes do Ensino Médio é de 223.603  (IBGE 
2015) e em 2010, considerando-se a população municipal de 18 a 20 anos, 45,91% possuíam o ensino 
médio completo (PNUD). 
 
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2015 o PIB per capita do 
Município somou R$ 49.527,98. 
 
Aproximadamente 87% dos habitantes da Barra são de classe média alta. O bairro da Barra é um dos 
únicos bairros da cidade que possuem condomínios autônomos. É a sede de grandes empresas de in-
formática, comunicação e agências de publicidade, além de inúmeras multinacionais. 
 
Tendo em vista os dados acima, a IES acredita que a demanda por cursos de ensino superior, na Região, 
é grande, o que justifica a implantação do polo Barra da Tijuca - Tom Jobim. 
 
Adicionalmente, acreditamos que a operação do polo no bairro da Barra da Tijuca contribuirá para a 
elevação da taxa bruta nacional de matrícula nos cursos atuais de 27,8% para 50% e da taxa líquida de 
matrícula dos atuais de 14,6% para 33% da população, conforme previsto nas metas do PNE correspon-
dente ao decênio 2011-2020. 
 
Dessa forma, a Educação à Distância (EAD) apresenta-se como importante instrumento para a produção 
e socialização do conhecimento na sociedade e desenvolvimento da Região. Essa modalidade ultrapassa 
as barreiras de tempo e espaço, oferecendo cursos pautados em projetos pedagógicos que proporcio-
nam conhecimento sobre os fundamentos pedagógicos e institucionais, visando ações voltadas para o 
desenvolvimento econômico e inclusão social, cumprindo assim o seu papel de formar profissionais 
aderentes à demanda do mercado, fomentando o desenvolvimento da região. 
 
Reconhecida como uma instituição de excelência no ensino, a IES legitimará um padrão de alta qualida-
de na formação dos profissionais na modalidade EaD, através da qualificação/capacitação dos docentes 
e tutores, dos PPCs alinhados às demandas sociais e profissionais  e através da incorporação dos avan-
ços tecnológicos que contribuam para a efetivação do processo de ensino-aprendizagem. 
 
 
 
 
 
1059129 – EAD Boa Vista – Recife 
Endereço: Avenida Conde da Boa Vista – 1146, Soledade, Recife/PE  
 
A Educação à Distância no polo Universitário de Boa Vista é uma área estratégica que está integrada à 
própria missão da IES, contribuindo para a consecução do seu Projeto Pedagógico Institucional. Dentre 
os objetivos institucionais, encontramos a missão de possibilitar a construção do conhecimento e for-
mação continuada aos educandos e profissionais da região. A EaD tem se tornado uma realidade em 
nossa sociedade, sobressaindo-se como uma nova e viável alternativa de ensino, sobretudo na forma 
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confortável e economicamente favorável de permitir que pessoas de regiões distantes dos grandes cen-
tros tenham acesso ao aprendizado e à formação de qualidade. 
 
A Educação à Distância no polo de Boa Vista está em sintonia com os interesses da sociedade em geral, 
assim como com as tendências do mercado e com o estado da arte nas modalidades e metodologias de 
ensino.  
 
Boa Vista é um bairro central da cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco. Possui instituições 
de Ensino Superior presencial e estabelecimentos que oferecem Ensino à Distância. Neste cenário, a IES 
busca o credenciamento do polo de Boa Vista como forma de ampliar a oferta de cursos superiores e de 
educação continuada, na modalidade à distância, para atender à demanda de desenvolvimento do mu-
nicípio e à sua população egressa do Ensino Médio, conforme dados a seguir: 
 
A população do bairro de Boa Vista estimada em 2010 (IBGE) é de 14.778 habitantes. A população de 
estudantes do Ensino Médio do Município do Recife é de 67.019  (IBGE 2015) e em 2010, considerando-
se a população municipal de 18 a 20 anos,  46,66% possuíam o ensino médio completo (PNUD). 
 
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2015 o PIB per capita de 
Recife somou R$ 29.701,32.  
 
Situado na área central do Recife, o bairro da Boa vista é, praticamente, o portão de entrada para o 
centro da cidade. O bairro, bicentenário, é um dos mais antigos e tradicionais do município. Central e 
bem arborizado, com extensão territorial de 180 hectares, abriga grande parte dos monumentos do 
Recife, além dos mais variados estabelecimentos comerciais. 
 
Tendo em vista os dados acima, a IES acredita que a demanda por cursos de ensino superior, na Região, 
é grande, o que justifica a implantação do polo de Boa Vista. 
 
Adicionalmente, acreditamos que a operação do polo de Boa Vista contribuirá para a elevação da taxa 
bruta nacional de matrícula nos cursos atuais de 27,8% para 50% e da taxa líquida de matrícula dos atu-
ais de 14,6% para 33% da população, conforme previsto nas metas do PNE correspondente ao decênio 
2011-2020. 
 
Dessa forma, a Educação à Distância (EAD) apresenta-se como importante instrumento para a produção 
e socialização do conhecimento na sociedade e desenvolvimento da Região. Essa modalidade ultrapassa 
as barreiras de tempo e espaço, oferecendo cursos pautados em projetos pedagógicos que proporcio-
nam conhecimento sobre os fundamentos pedagógicos e institucionais, visando ações voltadas para o 
desenvolvimento econômico e inclusão social, cumprindo assim o seu papel de formar profissionais 
aderentes à demanda do mercado, fomentando o desenvolvimento da região. 
 
Reconhecida como uma instituição de excelência no ensino, a IES legitimará um padrão de alta qualida-
de na formação dos profissionais na modalidade EaD, através da qualificação/capacitação dos docentes 
e tutores, dos PPCs alinhados às demandas sociais e profissionais  e através da incorporação dos avan-
ços tecnológicos que contribuam para a efetivação do processo de ensino-aprendizagem. 
 
 
 
 
 
1059311 - Taguatinga Sul 
Endereço: QE – 08, Guará, Brasilia/DF  
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A Educação à Distância no polo Universitário de Taguatinga, no Distrito Federal, é uma área estratégica 
que está integrada à própria missão da IES, contribuindo para a consecução do seu Projeto Pedagógico 
Institucional. Dentre os objetivos institucionais, encontramos a missão de possibilitar a construção do 
conhecimento e formação continuada aos educandos e profissionais da região. A EaD tem se tornado 
uma realidade em nossa sociedade, sobressaindo-se como uma nova e viável alternativa de ensino, 
sobretudo na forma confortável e economicamente favorável de permitir que pessoas de regiões dis-
tantes dos grandes centros tenham acesso ao aprendizado e à formação de qualidade. 
 
A Educação à Distância no polo de Taguatinga está em sintonia com os interesses da sociedade em ge-
ral, assim como com as tendências do mercado e com o estado da arte nas modalidades e metodologias 
de ensino.  
 
Taguatinga é uma região administrativa do Distrito Federal. Em toda Brasília, são 84 Instituições de En-
sino Superior presencial e 61 instituições que oferecem ensino à distância (MEC). Neste cenário, a IES 
busca o credenciamento do polo de Taguatinga como forma de ampliar a oferta de cursos superiores e 
de educação continuada, na modalidade à distância, para atender à demanda de desenvolvimento da 
região e à sua população egressa do Ensino Médio, conforme dados a seguir: 
 
A população de Taguatinga estimada em 2016, de acordo com Pesquisa Distrital por Amostra de Domicí-
lios (PDAD), é de 222.598   habitantes. Do total de habitantes da RA de Taguatinga, 47,75% estão na 
faixa etária de 25 a 59 anos. 
 
Quanto ao nível de escolaridade, a população concentra-se na categoria dos que têm nível médio com-
pleto 26,74%, seguida pelo superior completo, incluindo especialização, mestrado e doutorado, 22,11%. 
Os que possuem fundamental incompleto são 20,58%. Analfabetos na região representam 1,48%. 
(PDAD). 
  
 A população de estudantes do Ensino Médio de Brasília é de 110.370  (IBGE 2015) e em 2010, conside-
rando-se a população municipal de 18 a 20 anos,  53,48%. possuíam o ensino médio completo (PNUD). 
 
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2015 o PIB per capita de 
Brasília somou R$ 73.971,05.  
 
Tendo em vista os dados acima, a IES acredita que a demanda por cursos de ensino superior, na Região, 
é grande, o que justifica a implantação do polo de Taguatinga. 
 
Adicionalmente, acreditamos que a operação do polo de Taguatinga contribuirá para a elevação da taxa 
bruta nacional de matrícula nos cursos atuais de 27,8% para 50% e da taxa líquida de matrícula dos atu-
ais de 14,6% para 33% da população, conforme previsto nas metas do PNE correspondente ao decênio 
2011-2020. 
 
Dessa forma, a Educação à Distância (EAD) apresenta-se como importante instrumento para a produção 
e socialização do conhecimento na sociedade e desenvolvimento da Região. Essa modalidade ultrapassa 
as barreiras de tempo e espaço, oferecendo cursos pautados em projetos pedagógicos que proporcio-
nam conhecimento sobre os fundamentos pedagógicos e institucionais, visando ações voltadas para o 
desenvolvimento econômico e inclusão social, cumprindo assim o seu papel de formar profissionais 
aderentes à demanda do mercado, fomentando o desenvolvimento da região. 
 
Reconhecida como uma instituição de excelência no ensino, a IES legitimará um padrão de alta qualida-
de na formação dos profissionais na modalidade EaD, através da qualificação/capacitação dos docentes 
e tutores, dos PPCs alinhados às demandas sociais e profissionais  e através da incorporação dos avan-
ços tecnológicos que contribuam para a efetivação do processo de ensino-aprendizagem. 
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1056477 – EAD Brooklin 

Endereço: Avenida Morumbi, 8714 – Santo Amaro, São Paulo/SP    

 

A Educação à Distância no polo Universitário do Brooklin é uma área estratégica que está integrada à 
própria missão da IES, contribuindo para a consecução do seu Projeto Pedagógico Institucional. Dentre 
os objetivos institucionais, encontramos a missão de possibilitar a construção do conhecimento e for-
mação continuada aos educandos e profissionais da região. A EaD tem se tornado uma realidade em 
nossa sociedade, sobressaindo-se como uma nova e viável alternativa de ensino, sobretudo na forma 
confortável e economicamente favorável de permitir que pessoas de regiões distantes dos grandes cen-
tros tenham acesso ao aprendizado e à formação de qualidade. 

 
A Educação à Distância no polo do Brooklin está em sintonia com os interesses da sociedade em geral, 
assim como com as tendências do mercado e com o estado da arte nas modalidades e metodologias de 
ensino.  

 
Broklin é um bairro rico do município de São Paulo, no estado homônimo. Possui ao menos três institui-
ções de Ensino Superior. Neste cenário, a IES busca o credenciamento do polo do Brooklin como forma 
de ampliar a oferta de cursos superiores e de educação continuada, na modalidade à distância, para 
atender à demanda de desenvolvimento do município e à sua população egressa do Ensino Médio, con-
forme dados a seguir: 

 
A população do bairro estimada em 2016 pela consultora GEOpop é de  
17.507  habitantes.  

 

A renda média familiar dos moradores do Brooklin é de R$ 9979,85. A grande maioria pertence à classe 
B, com 56,74%. Moradores que pertencem à classe A vêm em seguida com 28,56% de representativida-
de. A classe C, por sua vez, registra um porcentual de 13,87% da população do Brooklin (GEOpop). 

 

No Brooklin 56,35% dos residentes investem seus recursos em educação com ticket médio de R$ 
616,13. São 8,57% domicílios que gastam com ensino fundamental (ticket médio de R$ 1262,37); 4,55% 
com ensino médio (com gastos mensais de R$ 599,4) e 9,83% com ensino superior (investimento médio 
de R$ 961,65) (GEOpop). 

 

Atualmente é conhecido por ser um dos bairros mais valorizados da cidade, com grandes conjuntos 
empresariais e uma agitada vida noturna. 

 

Tendo em vista os dados acima, a IES acredita que a demanda por cursos de ensino superior, na Região, 
é grande, o que justifica a implantação do polo do Brooklin. 

 
Adicionalmente, acreditamos que a operação do polo no bairro do Brooklin contribuirá para a elevação 
da taxa bruta nacional de matrícula nos cursos atuais de 27,8% para 50% e da taxa líquida de matrícula 
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dos atuais de 14,6% para 33% da população, conforme previsto nas metas do PNE correspondente ao 
decênio 2011-2020. 

 
Dessa forma, a Educação à Distância (EAD) apresenta-se como importante instrumento para a produção 
e socialização do conhecimento na sociedade e desenvolvimento da Região. Essa modalidade ultrapassa 
as barreiras de tempo e espaço, oferecendo cursos pautados em projetos pedagógicos que proporcio-
nam conhecimento sobre os fundamentos pedagógicos e institucionais, visando ações voltadas para o 
desenvolvimento econômico e inclusão social, cumprindo assim o seu papel de formar profissionais 
aderentes à demanda do mercado, fomentando o desenvolvimento da região. 

 
Reconhecida como uma instituição de excelência no ensino, a IES legitimará um padrão de alta qualida-
de na formação dos profissionais na modalidade EaD, através da qualificação/capacitação dos docentes 
e tutores, dos PPCs alinhados às demandas sociais e profissionais  e através da incorporação dos avan-
ços tecnológicos que contribuam para a efetivação do processo de ensino-aprendizagem. 

 
 
 
 
 
1880 – EAD  Cabo Frio 
Endereço: Rod. General Alfredo Bruno Gomes Martins, S/N – 19, Braga, Cabo Frio/RJ  
 
A Educação à Distância no polo Universitário de Cabro Frio é uma área estratégica que está integrada à 
própria missão da IES, contribuindo para a consecução do seu Projeto Pedagógico Institucional. Dentre 
os objetivos institucionais, encontramos a missão de possibilitar a construção do conhecimento e for-
mação continuada aos educandos e profissionais da região. A EaD tem se tornado uma realidade em 
nossa sociedade, sobressaindo-se como uma nova e viável alternativa de ensino, sobretudo na forma 
confortável e economicamente favorável de permitir que pessoas de regiões distantes dos grandes cen-
tros tenham acesso ao aprendizado e à formação de qualidade. 
 
A Educação à Distância no polo de Cabo Frio está em sintonia com os interesses da sociedade em geral, 
assim como com as tendências do mercado e com o estado da arte nas modalidades e metodologias de 
ensino.  
 
O município de Cabo Frio, localizado no estado do Rio de Janeiro, possui cinco instituições de Ensino 
Superior presencial e seis estabelecimentos que oferecem Ensino à Distância (MEC). Neste cenário, a IES 
busca o credenciamento do polo de Cabo Frio como forma de ampliar a oferta de cursos superiores e de 
educação continuada, na modalidade à distância, para atender à demanda de desenvolvimento do mu-
nicípio e à sua população egressa do Ensino Médio, conforme dados a seguir: 
 
A população de Cabo Frio estimada em 2017 (IBGE) é de 216.030 habitantes e a população de estudan-
tes do Ensino Médio do Município é de 6.431 (IB-GE 2015) e em 2010, considerando-se a população 
municipal de 18 a 20 anos,  37,39% possuíam o ensino médio completo (PNUD). 
 
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2015 seu PIB per capita so-
mou R$ 51.222,27.  
 
Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais do município, 2,60% trabalhavam no 
setor agropecuário, 1,11% na indústria extrativa, 5,41% na indústria de transformação, 13,70% no setor 
de construção, 0,82% nos setores de utilidade pública, 19,35% no comércio e 53,38% no setor de servi-
ços (PNUD, Ipea). 
 



278 

 

Tendo em vista os dados acima, a IES acredita que a demanda por cursos de ensino superior, na Região, 
é grande, o que justifica a implantação do polo de Cabo Frio. 
 
Adicionalmente, acreditamos que a operação do polo no município de Cabo Frio contribuirá para a ele-
vação da taxa bruta nacional de matrícula nos cursos atuais de 27,8% para 50% e da taxa líquida de ma-
trícula dos atuais de 14,6% para 33% da população, conforme previsto nas metas do PNE 
correspondente ao decênio 2011-2020. 
 
Dessa forma, a Educação à Distância (EAD) apresenta-se como importante instrumento para a produção 
e socialização do conhecimento na sociedade e desenvolvimento da Região. Essa modalidade ultrapassa 
as barreiras de tempo e espaço, oferecendo cursos pautados em projetos pedagógicos que proporcio-
nam conhecimento sobre os fundamentos pedagógicos e institucionais, visando ações voltadas para o 
desenvolvimento econômico e inclusão social, cumprindo assim o seu papel de formar profissionais 
aderentes à demanda do mercado, fomentando o desenvolvimento da região. 
 
Reconhecida como uma instituição de excelência no ensino, a IES legitimará um padrão de alta qualida-
de na formação dos profissionais na modalidade EaD, através da qualificação/capacitação dos docentes 
e tutores, dos PPCs alinhados às demandas sociais e profissionais e através da incorporação dos avanços 
tecnológicos que contribuam para a efetivação do processo de ensino-aprendizagem. 
 
Dessa forma, a Educação à Distância (EAD) apresenta-se como importante instrumento para a produção 
e socialização do conhecimento na sociedade e desenvolvimento da Região. Essa modalidade ultrapassa 
as barreiras de tempo e espaço, oferecendo cursos pautados em projetos pedagógicos que proporcio-
nam conhecimento sobre os fundamentos pedagógicos e institucionais, visando ações voltadas para o 
desenvolvimento econômico e inclusão social, cumprindo assim o seu papel de formar profissionais 
aderentes à demanda do mercado, fomentando o desenvolvimento da região. 
 
Reconhecida como uma instituição de excelência no ensino, a IES legitimará um padrão de alta qualida-
de na formação dos profissionais na modalidade EaD, através da qualificação/capacitação dos docentes 
e tutores, dos PPCs alinhados às demandas sociais e profissionais e através da incorporação dos avanços 
tecnológicos que contribuam para a efetivação do processo de ensino-aprendizagem. 
 
 
 
 
 
 
1088405 – EAD Cachoeirinha 
Endereço: Avenida General Flores da Cunha – Conjunto 261/sala 260, 4001, Vila Bom Princípio, Ca-
choeirinha/RS  
 
A Educação à Distância no polo Universitário de Cachoeirinha é uma área estratégica que está integrada 
à própria missão da IES, contribuindo para a consecução do seu Projeto Pedagógico Institucional. Den-
tre os objetivos institucionais, encontramos a missão de possibilitar a construção do conhecimento e 
formação continuada aos educandos e profissionais da região. A EaD tem se tornado uma realidade em 
nossa sociedade, sobressaindo-se como uma nova e viável alternativa de ensino, sobretudo na forma 
confortável e economicamente favorável de permitir que pessoas de regiões distantes dos grandes cen-
tros tenham acesso ao aprendizado e à formação de qualidade. 
 
A Educação à Distância no polo de Cachoeirinha está em sintonia com os interesses da sociedade em 
geral, assim como com as tendências do mercado e com o estado da arte nas modalidades e metodolo-
gias de ensino.  
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O município de Cachoeirinha, localizado no estado do Rio Grande do Sul, possui duas instituições de 
Ensino Superior presencial e seis estabelecimentos que oferecem Ensino à Distância (MEC). Neste cená-
rio, a IES busca o credenciamento do polo de Caxoeirinha como forma de ampliar a oferta de cursos 
superiores e de educação continuada, na modalidade à distância, para atender à demanda de desenvol-
vimento do município e à sua população egressa do Ensino Médio, conforme dados a seguir: 
 
A população de Caxoeirinha estimada em 2017 (IBGE) é de 127.318 habitantes e a população de estu-
dantes do Ensino Médio do Município é de 5.188  (IB-GE 2015) e em 2010, considerando-se a população 
municipal de 18 a 20 anos,  45,62% possuíam o ensino médio completo (PNUD). 
 
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2015 seu PIB per capita so-
mou R$ 47.494,00.  
 
Entre 2000 e 2010, a taxa de atividade da população de 18 anos ou mais (ou seja, o percentual dessa 
população que era economicamente ativa) passou de 69,43% em 2000 para 70,55% em 2010. Ao mes-
mo tempo, sua taxa de desocupação (ou seja, o percentual da população economicamente ativa que 
estava desocupada) passou de 13,13% em 2000 para 6,15% em 2010. 
(PNUD, Ipea). 
 
Tendo em vista os dados acima, a IES acredita que a demanda por cursos de ensino superior, na Região, 
é grande, o que justifica a implantação do polo de Cachoeirinha. 
 
Adicionalmente, acreditamos que a operação do polo no município de Cachoeirinha contribuirá para a 
elevação da taxa bruta nacional de matrícula nos cursos atuais de 27,8% para 50% e da taxa líquida de 
matrícula dos atuais de 14,6% para 33% da população, conforme previsto nas metas do PNE correspon-
dente ao decênio 2011-2020. 
 
Dessa forma, a Educação à Distância (EAD) apresenta-se como importante instrumento para a produção 
e socialização do conhecimento na sociedade e desenvolvimento da Região. Essa modalidade ultrapassa 
as barreiras de tempo e espaço, oferecendo cursos pautados em projetos pedagógicos que proporcio-
nam conhecimento sobre os fundamentos pedagógicos e institucionais, visando ações voltadas para o 
desenvolvimento econômico e inclusão social, cumprindo assim o seu papel de formar profissionais 
aderentes à demanda do mercado, fomentando o desenvolvimento da região. 
 
Reconhecida como uma instituição de excelência no ensino, a IES legitimará um padrão de alta qualida-
de na formação dos profissionais na modalidade EaD, através da qualificação/capacitação dos docentes 
e tutores, dos PPCs alinhados às demandas sociais e profissionais  e através da incorporação dos avan-
ços tecnológicos que contribuam para a efetivação do processo de ensino-aprendizagem. 
 
Dessa forma, a Educação à Distância (EAD) apresenta-se como importante instrumento para a produção 
e socialização do conhecimento na sociedade e desenvolvimento da Região. Essa modalidade ultrapassa 
as barreiras de tempo e espaço, oferecendo cursos pautados em projetos pedagógicos que proporcio-
nam conhecimento sobre os fundamentos pedagógicos e institucionais, visando ações voltadas para o 
desenvolvimento econômico e  inclusão social, cumprindo assim o seu papel de formar profissionais 
aderentes à demanda do mercado, fomentando o desenvolvimento da região. 
 
Reconhecida como uma instituição de excelência no ensino, a IES legitimará um padrão de alta qualida-
de na formação dos profissionais na modalidade EaD, através da qualificação/capacitação dos docentes 
e tutores, dos PPCs alinhados às demandas sociais e profissionais  e através da incorporação dos avan-
ços tecnológicos que contribuam para a efetivação do processo de ensino-aprendizagem. 
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1938 – EAD Campo Grande 
Endereço: Estrada do Mendanha, 555 – Campo Grande, Rio de Janeiro/RJ  
 
A Educação à Distância no polo Universitário de Campo Grande é uma área estratégica que está inte-
grada à própria missão da IES, contribuindo para a consecução do seu Projeto Pedagógico Institucional. 
Dentre os objetivos institucionais, encontramos a missão de possibilitar a construção do conhecimento 
e formação continuada aos educandos e profissionais da região. A EaD tem se tornado uma realidade 
em nossa sociedade, sobressaindo-se como uma nova e viável alternativa de ensino, sobretudo na for-
ma confortável e economicamente favorável de permitir que pessoas de regiões distantes dos grandes 
centros tenham acesso ao aprendizado e à formação de qualidade. 
 
A Educação à Distância no polo de Campo Grande está em sintonia com os interesses da soci-edade em 
geral, assim como com as tendências do mercado e com o estado da arte nas modalidades e metodolo-
gias de ensino.  
 
Campo Grande, bairro extenso e populoso da zona oeste do Rio de Janeiro, localizado no esta-do ho-
mônimo, possui seis instituições de Ensino Superior (MEC). Neste cenário, a IES busca o credenciamento 
do polo de Campo Grande como forma de ampliar a oferta de cursos superiores e de educação continu-
ada, na modalidade à distância, para atender à demanda de desen-volvimento do município e à sua 
população egressa do Ensino Médio, conforme dados a seguir: 
 
A população de Campo Grande estimada em 2010 (IBGE) é de 328.370 habitantes, sendo o mais popu-
loso do município. 
 
Em todo o município do Rio de Janeiro, a população de estudantes do Ensino Médio é de 223.603  (IBGE 
2015) e em 2010, considerando-se a população municipal de 18 a 20 anos, 45,91% possuíam o ensino 
médio completo (PNUD). 
 
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2015 o PIB per capita do 
Município somou R$ 49.527,98. 
 
Tendo em vista os dados acima, a IES acredita que a demanda por cursos de ensino superior, na Região, 
é grande, o que justifica a implantação do polo de Campo Grande. 
 
Adicionalmente, acreditamos que a operação do polo no bairro de Campo Grande contribuirá para a 
elevação da taxa bruta nacional de matrícula nos cursos atuais de 27,8% para 50% e da taxa líquida de 
matrícula dos atuais de 14,6% para 33% da população, conforme previsto nas metas do PNE correspon-
dente ao decênio 2011-2020. 
 
Dessa forma, a Educação à Distância (EAD) apresenta-se como importante instrumento para a produção 
e socialização do conhecimento na sociedade e desenvolvimento da Região. Essa modalidade ultrapassa 
as barreiras de tempo e espaço, oferecendo cursos pautados em projetos pedagógicos que proporcio-
nam conhecimento sobre os fundamentos pedagógicos e institucionais, visando ações voltadas para o 
desenvolvimento econômico e inclusão social, cumprindo assim o seu papel de formar profissionais 
aderentes à demanda do mercado, fomentando o desenvolvimento da região. 
 
Reconhecida como uma instituição de excelência no ensino, a IES legitimará um padrão de alta qualida-
de na formação dos profissionais na modalidade EaD, através da qualificação/capacitação dos docentes 
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e tutores, dos PPCs alinhados às demandas sociais e profissionais  e através da incorporação dos avan-
ços tecnológicos que contribuam para a efetivação do processo de ensino-aprendizagem. 
 
 
 
 
 
 
 
428 – EAD Campos dos Goytacazes 
Endereço: Avenida 28 de Março, 423 – Centro, Campos dos Goytacazes/ RJ 
 
A Educação à Distância no polo Universitário de Campos dos Goytacazes é uma área estratégica que 
está integrada à própria missão da IES, contribuindo para a consecução do seu Projeto Pedagógico Insti-
tucional. Dentre os objetivos institucionais, encontramos a missão de possibilitar a construção do co-
nhecimento e formação continuada aos educandos e profissionais da região. A EaD tem se tornado uma 
realidade em nossa sociedade, sobressaindo-se como uma nova e viável alternativa de ensino, sobretu-
do na forma confortável e economicamente favorável de permitir que pessoas de regiões distantes dos 
grandes centros tenham acesso ao aprendizado e à formação de qualidade. 
 
A Educação à Distância no polo de Campos dos Goytacazes está em sintonia com os interesses da socie-
dade em geral, assim como com as tendências do mercado e com o estado da arte nas modalidades e 
metodologias de ensino.  
 
O município de Campos dos Goytacazes, localizado no estado do Rio de Janeiro, possui qua-torze insti-
tuições de Ensino Superior presencial e vinte estabelecimentos que oferecem ensino à distância (MEC). 
Neste cenário, a IES busca o credenciamento do polo de Campos dos Goytacazes como forma de ampli-
ar a oferta de cursos superiores e de educação continuada, na mo-dalidade à distância, para atender à 
demanda de desenvolvimento do município e à sua popula-ção egressa do Ensino Médio, conforme 
dados a seguir: 
 
A população de Campos dos Goytacazes estimada em 2017 (IBGE) é de 490.288  habitantes e a popula-
ção de estudantes do Ensino Médio do Município é de 15.571  (IBGE 2015) e em 2010, considerando-se 
a população municipal de 18 a 20 anos,  39,31% pos-suíam o ensino médio completo (PNUD). 
 
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2015 seu PIB per capita so-
mou R$ 70.700,15.  
 
Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais do município, 4,77% trabalhavam no 
setor agropecuário, 2,20% na indústria extrativa, 8,29% na indústria de transformação, 10,46% no setor 
de construção, 1,10% nos setores de utilidade pública, 16,18% no comér-cio e 49,74% no setor de servi-
ços  (PNUD, Ipea). 
 
Tendo em vista os dados acima, a IES acredita que a demanda por cursos de ensino superior, na Região, 
é grande, o que justifica a implantação do polo de Campos dos Goytacazes. 
 
Adicionalmente, acreditamos que a operação do polo no município de Campos dos Goytaca-zes contri-
buirá para a elevação da taxa bruta nacional de matrícula nos cursos atuais de 27,8% para 50% e da taxa 
líquida de matrícula dos atuais de 14,6% para 33% da população, conforme previsto nas metas do PNE 
correspondente ao decênio 2011-2020. 
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Dessa forma, a Educação à Distância (EAD) apresenta-se como importante instrumento para a produção 
e socialização do conhecimento na sociedade e desenvolvimento da Região. Essa modalidade ultrapassa 
as barreiras de tempo e espaço, oferecendo cursos pautados em projetos pedagógicos que proporcio-
nam conhecimento sobre os fundamentos pedagógicos e institucionais, visando ações voltadas para o 
desenvolvimento econômico e inclusão social, cumprindo assim o seu papel de formar profissionais 
aderentes à demanda do mercado, fomentando o desenvolvimento da região. 
Reconhecida como uma instituição de excelência no ensino, a IES legitimará um padrão de alta qualida-
de na formação dos profissionais na modalidade EaD, através da qualificação/capacitação dos docentes 
e tutores, dos PPCs alinhados às demandas sociais e profissionais  e através da incorporação dos avan-
ços tecnológicos que contribuam para a efetivação do processo de ensino-aprendizagem. 
 
 
 
 
 
431 – EAD Centro I – Presidente Vargas 
Endereço: Avenida Presidente Vargas, 592/914, Centro, Rio de Janeiro/RJ 
  
A Educação à Distância no polo Universitário Centro I - Presidente Vargas é uma área estratégica que 
está integrada à própria missão da IES, contribuindo para a consecução do seu Projeto Pedagógico Insti-
tucional. Dentre os objetivos institucionais, encontramos a missão de possibilitar a construção do co-
nhecimento e formação continuada aos educandos e profissionais da região. A EaD tem se tornado uma 
realidade em nossa sociedade, sobressaindo-se como uma nova e viável alternativa de ensino, sobretu-
do na forma confortável e economicamente favorável de permitir que pessoas de regiões distantes dos 
grandes centros tenham acesso ao aprendizado e à formação de qualidade. 
 
A Educação à Distância no polo Centro I - Presidente Vargas está em sintonia com os interesses da soci-
edade em geral, assim como com as tendências do mercado e com o estado da arte nas modalidades e 
metodologias de ensino.  
 
O bairro do Centro, na região central do município do Rio de Janeiro, localizado no estado homônimo, 
possui seis instituições de Ensino Superior (MEC). Neste cenário, a IES busca o credenciamento do polo 
Centro I - Presidente Vargas como forma de ampliar a oferta de cursos superiores e de educação conti-
nuada, na modalidade à distância, para atender à demanda de desenvolvimento do município e à sua 
população egressa do Ensino Médio, conforme dados a seguir: 
 
A população do bairro estimada em 2010 (IBGE) é de 41.142 habitantes. Apesar de possuir algumas 
residências, é predominantemente comercial e turístico, abrigando a maior concentração de edifícios 
financeiros e escritórios da cidade. 
 
Em todo o município do Rio de Janeiro, a população de estudantes do Ensino Médio é de 223.603  (IBGE 
2015) e em 2010, considerando-se a população municipal de 18 a 20 anos, 45,91% possuíam o ensino 
médio completo (PNUD). 
 
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2015 o PIB per capita do 
Município somou R$ 49.527,98. 
 
No Centro, localizam-se alguns monumentos e edifícios históricos famosos, liderando a lista de bairros 
cariocas com mais opções de cultura. 
 
Além disso, no Centro, estão instalados campi das principais universidades e institutos de Ensino Supe-
rior do estado. 
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Tendo em vista os dados acima, a IES acredita que a demanda por cursos de ensino superior, na Região, 
é grande, o que justifica a implantação do polo Centro I - Presidente Vargas. 
 
Adicionalmente, acreditamos que a operação do polo Centro I - Presidente Vargas contribuirá para a 
elevação da taxa bruta nacional de matrícula nos cursos atuais de 27,8% para 50% e da taxa líquida de 
matrícula dos atuais de 14,6% para 33% da população, conforme previsto nas metas do PNE correspon-
dente ao decênio 2011-2020. 
 
Dessa forma, a Educação à Distância (EAD) apresenta-se como importante instrumento para a produção 
e socialização do conhecimento na sociedade e desenvolvimento da Região. Essa modalidade ultrapassa 
as barreiras de tempo e espaço, oferecendo cursos pautados em projetos pedagógicos que proporcio-
nam conhecimento sobre os fundamentos pedagógicos e institucionais, visando ações voltadas para o 
desenvolvimento econômico e inclusão social, cumprindo assim o seu papel de formar profissionais 
aderentes à demanda do mercado, fomentando o desenvolvimento da região. 
 
Reconhecida como uma instituição de excelência no ensino, a IES legitimará um padrão de alta qualida-
de na formação dos profissionais na modalidade EaD, através da qualificação/capacitação dos docentes 
e tutores, dos PPCs alinhados às demandas sociais e profissionais  e através da incorporação dos avan-
ços tecnológicos que contribuam para a efetivação do processo de ensino-aprendizagem. 
 
 
 
 
 
1486 -  EAD Centro IV - Praça Onze 
Endereço: Avenida Presidente Vargas, 1306 ao fim, Cidade Nova, Rio de Janeiro/RJ   
 
A Educação à Distância no polo Universitário Centro IV - Praça Onze é uma área estratégica que está 
integrada à própria missão da IES, contribuindo para a consecução do seu Projeto Pedagógico Instituci-
onal. Dentre os objetivos institucionais, encontramos a missão de possibilitar a construção do conheci-
mento e formação continuada aos educandos e profissionais da região. A EaD tem se tornado uma 
realidade em nossa sociedade, sobressaindo-se como uma nova e viável alternativa de ensino, sobretu-
do na forma confortável e economicamente favorável de permitir que pessoas de regiões distantes dos 
grandes centros tenham acesso ao aprendizado e à formação de qualidade. 
 
A Educação à Distância no polo Centro IV - Praça Onze está em sintonia com os interesses da sociedade 
em geral, assim como com as tendências do mercado e com o estado da arte nas modalidades e meto-
dologias de ensino.  
 
O bairro do Centro, na região central do município do Rio de Janeiro, localizado no estado homônimo, 
possui seis instituições de Ensino Superior (MEC). Neste cenário, a IES busca o credenciamento do polo 
Centro I - Presidente Vargas como forma de ampliar a oferta de cursos superiores e de educação conti-
nuada, na modalidade à distância, para atender à demanda de desenvolvimento do município e à sua 
população egressa do Ensino Médio, conforme dados a seguir: 
 
A população do bairro estimada em 2010 (IBGE) é de 41.142 habitantes. Apesar de possuir algumas 
residências, é predominantemente comercial e turístico, abrigando a maior concentração de edifícios 
financeiros e escritórios da cidade. 
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Em todo o município do Rio de Janeiro, a população de estudantes do Ensino Médio é de 223.603  (IBGE 
2015) e em 2010, considerando-se a população municipal de 18 a 20 anos, 45,91% possuíam o ensino 
médio completo (PNUD). 
 
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2015 o PIB per capita do 
Município somou R$ 49.527,98. 
 
No Centro, localizam-se alguns monumentos e edifícios históricos famosos, liderando a lista de bairros 
cariocas com mais opções de cultura. 
 
Além disso, no Centro, estão instalados campi das principais universidades e institutos de Ensino Supe-
rior do estado. 
 
Tendo em vista os dados acima, a IES acredita que a demanda por cursos de ensino superior, na Região, 
é grande, o que justifica a implantação do polo Centro IV - Praça Onze. 
 
Adicionalmente, acreditamos que a operação do polo Centro IV - Praça Onze contribuirá para a elevação 
da taxa bruta nacional de matrícula nos cursos atuais de 27,8% para 50% e da taxa líquida de matrícula 
dos atuais de 14,6% para 33% da população, conforme previsto nas metas do PNE correspondente ao 
decênio 2011-2020. 
 
Dessa forma, a Educação à Distância (EAD) apresenta-se como importante instrumento para a produção 
e socialização do conhecimento na sociedade e desenvolvimento da Região. Essa modalidade ultrapassa 
as barreiras de tempo e espaço, oferecendo cursos pautados em projetos pedagógicos que proporcio-
nam conhecimento sobre os fundamentos pedagógicos e institucionais, visando ações voltadas para o 
desenvolvimento econômico e inclusão social, cumprindo assim o seu papel de formar profissionais 
aderentes à demanda do mercado, fomentando o desenvolvimento da região. 
 
Reconhecida como uma instituição de excelência no ensino, a IES legitimará um padrão de alta qualida-
de na formação dos profissionais na modalidade EaD, através da qualificação/capacitação dos docentes 
e tutores, dos PPCs alinhados às demandas sociais e profissionais  e através da incorporação dos avan-
ços tecnológicos que contribuam para a efetivação do processo de ensino-aprendizagem. 
 
 
 
 
 
1087345 – EAD Colatina 
Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 310  - Centro, Colatina/ES  
 
A Educação à Distância no polo Universitário de Colatina é uma área estratégica que está integrada à 
própria missão da IES, contribuindo para a consecução do seu Projeto Pedagógico Institucional. Dentre 
os objetivos institucionais, encontramos a missão de possibilitar a construção do conhecimento e for-
mação continuada aos educandos e profissionais da região. A EaD tem se tornado uma realidade em 
nossa sociedade, sobressaindo-se como uma nova e viável alternativa de ensino, sobretudo na forma 
confortável e economicamente favorável de permitir que pessoas de regiões distantes dos grandes cen-
tros tenham acesso ao aprendizado e à formação de qualidade. 
 
A Educação à Distância no polo de Colatina está em sintonia com os interesses da sociedade em geral, 
assim como com as tendências do mercado e com o estado da arte nas modalidades e metodologias de 
ensino.  
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O município de Colatina, localizado no estado do Espírito Santo, possui três instituições de Ensino Supe-
rior presencial e nove estabelecimentos que oferecem ensino à distância (MEC). Neste cenário, a IES 
busca o credenciamento do polo de Colatina como forma de ampliar a oferta de cursos superiores e de 
educação continuada, na modalidade à distância, para atender à demanda de desenvolvimento do mu-
nicípio e à sua população egressa do Ensino Médio, confor-me dados a seguir: 
 
A população de Colatina estimada em 2017 (IBGE) é de 124.525 habitantes e a população de estudantes 
do Ensino Médio do Município é de 4.390 (IB-GE 2015) e em 2010, considerando-se a população muni-
cipal de 18 a 20 anos,  48,44% possuíam o ensino médio completo (PNUD). 
 
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2015 seu PIB per capita so-
mou R$ 26.048,87.  
 
Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais do município, 11,84% tra-balhavam 
no setor agropecuário, 0,69% na indústria extrativa, 17,09% na indústria de transformação, 7,02% no 
setor de construção, 1,07% nos setores de utilidade pública, 17,60% no comércio e 40,55% no setor de 
serviços (PNUD, Ipea). 
 
Tendo em vista os dados acima, a IES acredita que a demanda por cursos de ensino superior, na Região, 
é grande, o que justifica a implantação do polo de Colatina. 
 
Adicionalmente, acreditamos que a operação do polo no município de Colatina contribuirá para a eleva-
ção da taxa bruta nacional de matrícula nos cursos atuais de 27,8% para 50% e da taxa líquida de matrí-
cula dos atuais de 14,6% para 33% da população, conforme previsto nas metas do PNE correspondente 
ao decênio 2011-2020. 
 
Dessa forma, a Educação à Distância (EAD) apresenta-se como importante instrumento para a produção 
e socialização do conhecimento na sociedade e desenvolvimento da Região. Essa modalidade ultrapassa 
as barreiras de tempo e espaço, oferecendo cursos pautados em projetos pedagógicos que proporcio-
nam conhecimento sobre os fundamentos pedagógicos e institucionais, visando ações voltadas para o 
desenvolvimento econômico e inclusão social, cumprindo assim o seu papel de formar profissionais 
aderentes à demanda do mercado, fomentando o desenvolvimento da região. 
 
Reconhecida como uma instituição de excelência no ensino, a IES legitimará um padrão de alta qualida-
de na formação dos profissionais na modalidade EaD, através da qualificação/capacitação dos docentes 
e tutores, dos PPCs alinhados às demandas sociais e profissionais  e através da incorporação dos avan-
ços tecnológicos que contribuam para a efetivação do processo de ensino-aprendizagem. 
 
 
 
 
 
1059296 – EAD Constantino Nery 
Endereço: Avenida Constantino Nery, 3693 – Chapada, Manaus/AM  
 
A Educação à Distância no polo Universitário de Constantino Nery é uma área estratégica que está inte-
grada à própria missão da IES, contribuindo para a consecução do seu Projeto Pedagógico Institucional. 
Dentre os objetivos institucionais, encontramos a missão de possibilitar a construção do conhecimento 
e formação continuada aos educandos e profissionais da região. A EaD tem se tornado uma realidade 
em nossa sociedade, sobressaindo-se como uma nova e viável alternativa de ensino, sobretudo na for-
ma confortável e economicamente favorável de permitir que pessoas de regiões distantes dos grandes 
centros tenham acesso ao aprendizado e à formação de qualidade. 
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A Educação à Distância no polo de Constantino Nery, em Manaus, está em sintonia com os interesses da 
sociedade em geral, assim como com as tendências do mercado e com o estado da arte nas modalida-
des e metodologias de ensino.  
 
Manaus, capital do estado do Amazonas, possui vinte e seis instituições de Ensino Superior presencial e 
trinta e sete estabelecimentos que oferecem ensino à distância (MEC). Neste cenário, a IES busca o cre-
denciamento do polo de Constantino Nery - Manaus como forma de ampliar a oferta de cursos superio-
res e de educação continuada, na modalidade à distância, para atender à demanda de desenvolvimento 
do município e à sua população egressa do Ensino Médio, conforme dados a seguir: 
 
A população de Manaus estimada em 2017 (IBGE) é de 2.130.264 habitantes e a população de estudan-
tes do Ensino Médio do Município é de 101.259 (IBGE 2015) e em 2010, considerando-se a população 
municipal de 18 a 20 anos,  38,76% pos-suíam o ensino médio completo (PNUD). 
 
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2015 seu PIB per capita so-
mou R$ 32.592,94.  
 
Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais do município, 1,31% trabalhavam no 
setor agropecuário, 0,35% na indústria extrativa, 16,37% na indústria de transformação, 7,68% no setor 
de construção, 0,83% nos setores de utilidade pública, 18,10% no comércio e 47,54% no setor de servi-
ços (PNUD, Ipea). 
 
Manaus exerce um impacto significativo sobre o comércio, educação, finanças, indústria, pesquisa, tec-
nologia e entretenimento de toda a região, recebendo a classificação de metrópole regional. 
 
Tendo em vista os dados acima, a IES acredita que a demanda por cursos de ensino superior, na Região, 
é grande, o que justifica a implantação do polo de Constantino Nery. 
 
Adicionalmente, acreditamos que a operação do polo no município de Manaus contribuirá para a eleva-
ção da taxa bruta nacional de matrícula nos cursos atuais de 27,8% para 50% e da taxa líquida de matrí-
cula dos atuais de 14,6% para 33% da população, conforme previsto nas metas do PNE correspondente 
ao decênio 2011-2020. 
 
Dessa forma, a Educação à Distância (EAD) apresenta-se como importante instrumento para a produção 
e socialização do conhecimento na sociedade e desenvolvimento da Região. Essa modalidade ultrapassa 
as barreiras de tempo e espaço, oferecendo cursos pautados em projetos pedagógicos que proporcio-
nam conhecimento sobre os fundamentos pedagógicos e institucionais, visando ações voltadas para o 
desenvolvimento econômico e inclusão social, cumprindo assim o seu papel de formar profissionais 
aderentes à demanda do mercado, fomentando o desenvolvimento da região. 
 
Reconhecida como uma instituição de excelência no ensino, a IES legitimará um padrão de alta qualida-
de na formação dos profissionais na modalidade EaD, através da qualificação/capacitação dos docentes 
e tutores, dos PPCs alinhados às demandas sociais e profissionais  e através da incorporação dos avan-
ços tecnológicos que contribuam para a efetivação do processo de ensino-aprendizagem. 
 
 
 
 
 
1059283 – Cuiabá 
Avenida Coronel Escolástico, 193 – Bandeirantes, Cuiabá/MT  
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A Educação à Distância no polo Universitário de Cuiabá é uma área estratégica que está integrada à 
própria missão da IES, contribuindo para a consecução do seu Projeto Pedagógico Institucional. Dentre 
os objetivos institucionais, encontramos a missão de possibilitar a construção do conhecimento e for-
mação continuada aos educandos e profissionais da região. A EaD tem se tornado uma realidade em 
nossa sociedade, sobressaindo-se como uma nova e viável alternativa de ensino, sobretudo na forma 
confortável e economicamente favorável de permitir que pessoas de regiões distantes dos grandes cen-
tros tenham acesso ao aprendizado e à formação de qualidade. 
 
A Educação à Distância no polo de Cuiabá está em sintonia com os interesses da sociedade em geral, 
assim como com as tendências do mercado e com o estado da arte nas modalidades e metodologias de 
ensino.  
 
Cuiabá, capital do estado do Mato Grosso, possui vinte e três instituições de Ensino Superior presencial 
e trinta e um estabelecimentos que oferecem ensino à distância (MEC). Neste cenário, a IES busca o 
credenciamento do polo de Cuiabá como forma de ampliar a oferta de cursos superiores e de educação 
continuada, na modalidade à distância, para atender à demanda de desenvolvimento do município e à 
sua população egressa do Ensino Médio, conforme dados a seguir: 
 
A população de Cuiabá estimada em 2017 (IBGE) é de 590.118 habitantes e a população de estudantes 
do Ensino Médio do Município é de 27.456 (IBGE 2015) e em 2010, considerando-se a população muni-
cipal de 18 a 20 anos,  51,14% pos-suíam o ensino médio completo (PNUD). 
 
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2015 seu PIB per capita so-
mou R$ 36.556,40.  
 
Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais do município, 2,40% trabalhavam no 
setor agropecuário, 0,31% na indústria extrativa, 6,45% na indústria de transformação, 7,69% no setor 
de construção, 1,07% nos setores de utilidade pública, 17,20% no comércio e 54,71% no setor de servi-
ços (PNUD, Ipea). 
 
 
Tendo em vista os dados acima, a IES acredita que a demanda por cursos de ensino superior, na Região, 
é grande, o que justifica a implantação do polo de Cuiabá. 
 
Adicionalmente, acreditamos que a operação do polo no município de Cuiabá contribuirá para a eleva-
ção da taxa bruta nacional de matrícula nos cursos atuais de 27,8% para 50% e da taxa líquida de matrí-
cula dos atuais de 14,6% para 33% da população, conforme previsto nas metas do PNE correspondente 
ao decênio 2011-2020. 
 
Dessa forma, a Educação à Distância (EAD) apresenta-se como importante instrumento para a produção 
e socialização do conhecimento na sociedade e desenvolvimento da Região. Essa modalidade ultrapassa 
as barreiras de tempo e espaço, oferecendo cursos pautados em projetos pedagógicos que proporcio-
nam conhecimento sobre os fundamentos pedagógicos e institucionais, visando ações voltadas para o 
desenvolvimento econômico e inclusão social, cumprindo assim o seu papel de formar profissionais 
aderentes à demanda do mercado, fomentando o desenvolvimento da região. 
 
Reconhecida como uma instituição de excelência no ensino, a IES legitimará um padrão de alta qualida-
de na formação dos profissionais na modalidade EaD, através da qualificação/capacitação dos docentes 
e tutores, dos PPCs alinhados às demandas sociais e profissionais  e através da incorporação dos avan-
ços tecnológicos que contribuam para a efetivação do processo de ensino-aprendizagem. 
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435 - Dorival Caymmi – Copacabana 
Endereço: Rua Raul Pompéia, 231 – Copacabana, Rio de Janeiro/RJ   
 
A Educação à Distância no polo Universitário Dorival Caymmi - Copacabana é uma área estra-tégica que 
está integrada à própria missão da IES, contribuindo para a consecução do seu Projeto Pedagógico Insti-
tucional. Dentre os objetivos institucionais, encontramos a missão de possibilitar a construção do co-
nhecimento e formação continuada aos educandos e profissionais da região. A EaD tem se tornado uma 
realidade em nossa sociedade, sobressaindo-se como uma nova e viável alternativa de ensino, sobretu-
do na forma confortável e economicamente favorável de permitir que pessoas de regiões distantes dos 
grandes centros tenham acesso ao aprendizado e à formação de qualidade. 
 
A Educação à Distância no polo Dorival Caymmi - Copacabana está em sintonia com os interesses da 
sociedade em geral, assim como com as tendências do mercado e com o estado da arte nas modalida-
des e metodologias de ensino.  
 
O bairro de Copacabana, na Zona Sul do município do Rio de Janeiro, localizado no estado homônimo, 
possui seis instituições de Ensino Superior (MEC). Neste cenário, a IES busca o credenciamento do polo 
Dorival Caymmi - Copacabana como forma de ampliar a oferta de cursos superiores e de educação con-
tinuada, na modalidade à distância, para atender à demanda de desenvolvimento do município e à sua 
população egressa do Ensino Médio, conforme dados a seguir: 
 
A população do bairro estimada em 2010 (IBGE) é de 146.392 habitantes.  
 
Em todo o município do Rio de Janeiro, a população de estudantes do Ensino Médio é de 223.603  (IBGE 
2015) e em 2010, considerando-se a população municipal de 18 a 20 anos, 45,91% possuíam o ensino 
médio completo (PNUD). 
 
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2015 o PIB per capita do 
Município somou R$ 49.527,98. 
 
Copacabana é repleto de restaurantes, bares, cafés, hotéis, bancos, igrejas, colégios, lojas, tea-tros e 
feiras de arte. 
 
Tendo em vista os dados acima, a IES acredita que a demanda por cursos de ensino superior, na Região, 
é grande, o que justifica a implantação do polo Dorival Caymmi - Copacabana. 
 
Adicionalmente, acreditamos que a operação do polo Dorival Caymmi - Copacabana contribuirá para a 
elevação da taxa bruta nacional de matrícula nos cursos atuais de 27,8% para 50% e da taxa líquida de 
matrícula dos atuais de 14,6% para 33% da população, conforme previsto nas metas do PNE correspon-
dente ao decênio 2011-2020. 
 
Dessa forma, a Educação à Distância (EAD) apresenta-se como importante instrumento para a produção 
e socialização do conhecimento na sociedade e desenvolvimento da Região. Essa modalidade ultrapassa 
as barreiras de tempo e espaço, oferecendo cursos pautados em projetos pedagógicos que proporcio-
nam conhecimento sobre os fundamentos pedagógicos e institucionais, visando ações voltadas para o 
desenvolvimento econômico e inclusão social, cumprindo assim o seu papel de formar profissionais 
aderentes à demanda do mercado, fomentando o desenvolvimento da região. 
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Reconhecida como uma instituição de excelência no ensino, a IES legitimará um padrão de alta qualida-
de na formação dos profissionais na modalidade EaD, através da qualificação/capacitação dos docentes 
e tutores, dos PPCs alinhados às demandas sociais e profissionais  e através da incorporação dos avan-
ços tecnológicos que contribuam para a efetivação do processo de ensino-aprendizagem. 
 
 
 
 
 
2768 – EAD Duque de Caxias 
Endereço: Rua Major Correa de Melo, 86 – Jardim 25 de Agosto, Duque de Caxias/RJ  
 
A Educação à Distância no polo Universitário de Duque de Caxias é uma área estratégica que está inte-
grada à própria missão da IES, contribuindo para a consecução do seu Projeto Pedagógico Institucional. 
Dentre os objetivos institucionais, encontramos a missão de possibilitar a construção do conhecimento 
e formação continuada aos educandos e profissionais da região. A EaD tem se tornado uma realidade 
em nossa sociedade, sobressaindo-se como uma nova e viável alternativa de ensino, sobretudo na for-
ma confortável e economicamente favorável de permitir que pessoas de regiões distantes dos grandes 
centros tenham acesso ao aprendizado e à formação de qualidade. 
 
A Educação à Distância no polo de Duque de Caxias está em sintonia com os interesses da sociedade em 
geral, assim como com as tendências do mercado e com o estado da arte nas modalidades e metodolo-
gias de ensino.  
 
O município de Duque de Caxias, localizado no estado do Rio de Janeiro, possui oito instituições de En-
sino Superior presencial e dezesseis estabelecimentos que oferecem ensino à distância (MEC). Neste 
cenário, a IES busca o credenciamento do polo de Duque de Caxias como forma de ampliar a oferta de 
cursos superiores e de educação continuada, na modalidade à distância, para atender à demanda de 
desenvolvimento do município e à sua população egressa do Ensino Médio, conforme dados a seguir: 
 
A população de Duque de Caxias estimada em 2017 (IBGE) é de 890.997  habitantes, sendo o terceiro 
mais populoso do estado, e a população de estudantes do Ensino Médio do Município é de 34.849 (IBGE 
2015) e em 2010, considerando-se a população municipal de 18 a 20 anos,  38,30% possuíam o ensino 
médio completo (PNUD). 
 
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2015 seu PIB per capita so-
mou R$ 39.779,40.  
 
Economicamente, apresentou um grande crescimento nos últimos anos, sendo a indústria e o comércio 
as principais atividades. Há cerca de 809 indústrias e 10 000 estabelecimentos co-merciais instalados no 
município. 
 
Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais do município, 0,55% trabalhavam no 
setor agropecuário, 0,82% na indústria extrativa, 12,72% na indústria de transformação, 9,64% no setor 
de construção, 1,73% nos setores de utilidade pública, 17,52% no comércio e 50,43% no setor de servi-
ços (PNUD, Ipea). 
 
Tendo em vista os dados acima, a IES acredita que a demanda por cursos de ensino superior, na Região, 
é grande, o que justifica a implantação do polo de Duque de Caxias. 
 
Adicionalmente, acreditamos que a operação do polo no município de Duque de Caxi-as contribuirá 
para a elevação da taxa bruta nacional de matrícula nos cursos atuais de 27,8% para 50% e da taxa lí-
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quida de matrícula dos atuais de 14,6% para 33% da população, conforme previsto nas metas do PNE 
correspondente ao decênio 2011-2020. 
 
Dessa forma, a Educação à Distância (EAD) apresenta-se como importante instrumento para a produção 
e socialização do conhecimento na sociedade e desenvolvimento da Região. Essa modalidade ultrapassa 
as barreiras de tempo e espaço, oferecendo cursos pautados em projetos pedagógicos que proporcio-
nam conhecimento sobre os fundamentos pedagógicos e institucionais, visando ações voltadas para o 
desenvolvimento econômico e inclusão social, cumprindo assim o seu papel de formar profissionais 
aderentes à demanda do mercado, fomentando o desenvolvimento da região. 
 
Reconhecida como uma instituição de excelência no ensino, a IES legitimará um padrão de alta qualida-
de na formação dos profissionais na modalidade EaD, através da qualificação/capacitação dos docentes 
e tutores, dos PPCs alinhados às demandas sociais e profissionais  e através da incorporação dos avan-
ços tecnológicos que contribuam para a efetivação do processo de ensino-aprendizagem. 
 
 
 
 
 
1075028 - EAD Parangaba 
Endereço: Avenida Senador Fernandes Távora, 137 A, Joquei Clube, Fortaleza/CE - Fortaleza  
 
A Educação à Distância no polo Universitário de Parangaba - Fortaleza é uma área estratégica que está 
integrada à própria missão da IES, contribuindo para a consecução do seu Projeto Pedagógico Instituci-
onal. Dentre os objetivos institucionais, encontramos a missão de possibilitar a construção do conheci-
mento e formação continuada aos educandos e profissionais da região. A EaD tem se tornado uma 
realidade em nossa sociedade, sobressaindo-se como uma nova e viável alternativa de ensino, sobretu-
do na forma confortável e economicamente favorável de permitir que pessoas de regiões distantes dos 
grandes centros tenham acesso ao aprendizado e à formação de qualidade. 
 
A Educação à Distância no polo de Parangaba – Fortaleza está em sintonia com os interesses da socie-
dade em geral, assim como com as tendências do mercado e com o estado da arte nas modalidades e 
metodologias de ensino.  
 
Parangaba é um bairro e sede do distrito de Fortaleza, capital do estado do Ceará. Fortaleza possui qua-
renta e oito instituições de Ensino Superior presencial e cinquenta e dois estabelecimentos que ofere-
cem ensino à distância (MEC), incluindo alguns localizados em Parangaba. Neste cenário, a IES busca o 
credenciamento do polo de Parangaba - Fortaleza como forma de ampliar a oferta de cursos superiores 
e de educação continuada, na modalidade à distância, para atender à demanda de desenvolvimento do 
município e à sua população egressa do Ensino Médio, conforme dados a seguir: 
 
A população de Fortaleza estimada em 2017 (IBGE) é de 2.627.482. Apenas no bairro de Parangaba re-
sidem 30.497 pessoas (IBGE, 2010). No município a população de estudantes do Ensino Médio do Muni-
cípio é de 101.376 (IBGE 2015) e em 2010, considerando-se a população municipal de 18 a 20 anos,  
45,42% possuíam o ensino médio completo (PNUD). 
 
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2015 o PIB per capita de 
Fortaleza somou R$ 22.092,58.  
 
Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais do município, 0,80% trabalhavam no 
setor agropecuário, 0,14% na indústria extrativa, 13,80% na indústria de transformação, 6,23% no setor 
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de construção, 0,98% nos setores de utilidade pública, 20,23% no comércio e 51,55% no setor de servi-
ços (PNUD, Ipea). 
 
Tendo em vista os dados acima, a IES acredita que a demanda por cursos de ensino superior, na Região, 
é grande, o que justifica a implantação do polo de Parangaba - Fortaleza. 
 
Adicionalmente, acreditamos que a operação do polo de Parangaba - Fortaleza contribuirá para a eleva-
ção da taxa bruta nacional de matrícula nos cursos atuais de 27,8% para 50% e da taxa líquida de matrí-
cula dos atuais de 14,6% para 33% da população, conforme previsto nas metas do PNE correspondente 
ao decênio 2011-2020. 
 
Dessa forma, a Educação à Distância (EAD) apresenta-se como importante instrumento para a produção 
e socialização do conhecimento na sociedade e desenvolvimento da Região. Essa modalidade ultrapassa 
as barreiras de tempo e espaço, oferecendo cursos pautados em projetos pedagógicos que proporcio-
nam conhecimento sobre os fundamentos pedagógicos e institucionais, visando ações voltadas para o 
desenvolvimento econômico e inclusão social, cumprindo assim o seu papel de formar profissionais 
aderentes à demanda do mercado, fomentando o desenvolvimento da região. 
 
Reconhecida como uma instituição de excelência no ensino, a IES legitimará um padrão de alta qualida-
de na formação dos profissionais na modalidade EaD, através da qualificação/capacitação dos docentes 
e tutores, dos PPCs alinhados às demandas sociais e profissionais  e através da incorporação dos avan-
ços tecnológicos que contribuam para a efetivação do processo de ensino-aprendizagem. 
 
 
 
 
 
35028 – EAD Gilberto Gil 
Endereço: Rus Xingú, 179 – Jardim Atalaia, Salvador/BA  
 
A Educação à Distância no polo Universitário Gilberto Gil - Salvador é uma área estratégica que está 
integrada à própria missão da IES, contribuindo para a consecução do seu Projeto Pedagógico Instituci-
onal. Dentre os objetivos institucionais, encontramos a missão de possibilitar a construção do conheci-
mento e formação continuada aos educandos e profissionais da região. A EaD tem se tornado uma 
realidade em nossa sociedade, sobressaindo-se como uma nova e viável alternativa de ensino, sobretu-
do na forma confortável e economicamente favorável de permitir que pessoas de regiões distantes dos 
grandes centros tenham acesso ao aprendizado e à formação de qualidade. 
 
A Educação à Distância no polo Gilberto Gil - Salvador está em sintonia com os interesses da sociedade 
em geral, assim como com as tendências do mercado e com o estado da arte nas modalidades e meto-
dologias de ensino.  
 
O campus Gilberto Gil da Universidade Estácio de Sá está localizado no bairro STIEP do muni-cípio de 
Salvador, capital do estado da Bahia. Salvador possui quarenta e oito instituições de Ensino Superior 
presencial e quarenta e sete estabelecimentos que oferecem Ensino à Distân-cia (MEC). Neste cenário, 
a IES busca o credenciamento do polo Gilberto Gil - Salvador como forma de ampliar a oferta de cursos 
superiores e de educação continuada, na modalidade à distância, para atender à demanda de desenvol-
vimento do município e à sua população egressa do Ensino Médio, conforme dados a seguir: 
 
A população estimada de Salvador em 2017 (IBGE) é de 2.953.986. O número de residentes do bairro 
STIEP é de 13.636 (IBGE, 2010). O número de estudantes do Ensino Médio do Município é de 95.269 
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(IBGE 2015) e em 2010, considerando-se a população municipal de 18 a 20 anos,  41,77%  possuíam o 
ensino médio completo (PNUD). 
 
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2015 o PIB per capita de 
Salvador somou R$ 19.812,07.  
 
Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais do município, 0,62% trabalhavam no 
setor agropecuário, 0,57% na indústria extrativa, 6,31% na indústria de transformação, 8,73% no setor 
de construção, 1,13% nos setores de utilidade pública, 17,30% no comércio e 57,37% no setor de servi-
ços (PNUD, Ipea). 
 
Tendo em vista os dados acima, a IES acredita que a demanda por cursos de ensino superior, na Região, 
é grande, o que justifica a implantação do polo Gilberto Gil - Salvador. 
 
Adicionalmente, acreditamos que a operação do polo Gilberto Gil - Salvador contribuirá para a elevação 
da taxa bruta nacional de matrícula nos cursos atuais de 27,8% para 50% e da taxa líquida de matrícula 
dos atuais de 14,6% para 33% da população, conforme previsto nas metas do PNE correspondente ao 
decênio 2011-2020. 
 
Dessa forma, a Educação à Distância (EAD) apresenta-se como importante instrumento para a produção 
e socialização do conhecimento na sociedade e desenvolvimento da Região. Essa modalidade ultrapassa 
as barreiras de tempo e espaço, oferecendo cursos pautados em projetos pedagógicos que proporcio-
nam conhecimento sobre os fundamentos pedagógicos e institucionais, visando ações voltadas para o 
desenvolvimento econômico e inclusão social, cumprindo assim o seu papel de formar profissionais 
aderentes à demanda do mercado, fomentando o desenvolvimento da região. 
 
Reconhecida como uma instituição de excelência no ensino, a IES legitimará um padrão de alta qualida-
de na formação dos profissionais na modalidade EaD, através da qualificação/capacitação dos docentes 
e tutores, dos PPCs alinhados às demandas sociais e profissionais  e através da incorporação dos avan-
ços tecnológicos que contribuam para a efetivação do processo de ensino-aprendizagem. 
 
 
 
 
 
35065 – EAD Goiânia 
Endereço: Avenida T 3, Quadra 108, Lote 5 E, 2736, Setor Bueno, Goiânia/GO  
 
A Educação à Distância no polo Universitário de Goiânia é uma área estratégica que está integrada à 
própria missão da IES, contribuindo para a consecução do seu Projeto Pedagógico Institucional. Dentre 
os objetivos institucionais, encontramos a missão de possibilitar a construção do conhecimento e for-
mação continuada aos educandos e profissionais da região. A EaD tem se tornado uma realidade em 
nossa sociedade, sobressaindo-se como uma nova e viável alternativa de ensino, sobretudo na forma 
confortável e economicamente favorável de permitir que pessoas de regiões distantes dos grandes cen-
tros tenham acesso ao aprendizado e à formação de qualidade. 
 
A Educação à Distância no polo de Goiânia está em sintonia com os interesses da sociedade em geral, 
assim como com as tendências do mercado e com o estado da arte nas modalidades e metodologias de 
ensino.  
 
O município de Goiânia, capital do estado de Goiás, possui trinta e sete instituições de Ensino Superior 
presencial e quarenta e um estabelecimentos que oferecem Ensino à Distância (MEC). Neste cenário, a 
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IES busca o credenciamento do polo de Goiânia como forma de ampliar a oferta de cursos superiores e 
de educação continuada, na modalidade à distância, para atender à demanda de desenvolvimento do 
município e à sua população egressa do Ensino Médio, conforme dados a seguir: 
 
A população de Goiânia estimada em 2017 (IBGE) é de  
1.466.105, e a população de estudantes do Ensino Médio do Município é de 58.675 (IBGE 2015) e em 
2010, considerando-se a população municipal de 18 a 20 anos,  56,98% possuíam o Ensino médio com-
pleto (PNUD). 
 
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2015 seu PIB per capita so-
mou R$ 32.594,32 .  
 
Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais do município, 1,44% trabalhavam no 
setor agropecuário, 0,10% na indústria extrativa, 13,31% na indústria de transformação, 6,69% no setor 
de construção, 1,04% nos setores de utilidade pública, 20,21% no comércio e 50,82% no setor de servi-
ços (PNUD, Ipea). 
 
Tendo em vista os dados acima, a IES acredita que a demanda por cursos de ensino superior, na Região, 
é grande, o que justifica a implantação do polo de Goiânia. 
 
Adicionalmente, acreditamos que a operação do polo no município de Goiânia contribuirá para a eleva-
ção da taxa bruta nacional de matrícula nos cursos atuais de 27,8% para 50% e da taxa líquida de matrí-
cula dos atuais de 14,6% para 33% da população, conforme previsto nas metas do PNE correspondente 
ao decênio 2011-2020. 
 
Dessa forma, a Educação à Distância (EAD) apresenta-se como importante instrumento para a produção 
e socialização do conhecimento na sociedade e desenvolvimento da Região. Essa modalidade ultrapassa 
as barreiras de tempo e espaço, oferecendo cursos pautados em projetos pedagógicos que proporcio-
nam conhecimento sobre os fundamentos pedagógicos e institucionais, visando ações voltadas para o 
desenvolvimento econômico e inclusão social, cumprindo assim o seu papel de formar profissionais 
aderentes à demanda do mercado, fomentando o desenvolvimento da região. 
 
Reconhecida como uma instituição de excelência no ensino, a IES legitimará um padrão de alta qualida-
de na formação dos profissionais na modalidade EaD, através da qualificação/capacitação dos docentes 
e tutores, dos PPCs alinhados às demandas sociais e profissionais  e através da incorporação dos avan-
ços tecnológicos que contribuam para a efetivação do processo de ensino-aprendizagem. 
 
 
 
1075032 – EAD IESAM 
Endereço: Avenida Governador José Malcher, 1148 – Nazaré, Belém/PA  
 
A Educação à Distância no polo Universitário IESAM – Belém é uma área estratégica que está integrada 
à própria missão da IES, contribuindo para a consecução do seu Projeto Pedagógico Institucional. Den-
tre os objetivos institucionais, encontramos a missão de possibilitar a construção do conhecimento e 
formação continuada aos educandos e profissionais da região. A EaD tem se tornado uma realidade em 
nossa sociedade, sobressaindo-se como uma nova e viável alternativa de ensino, sobretudo na forma 
confortável e economicamente favorável de permitir que pessoas de regiões distantes dos grandes cen-
tros tenham acesso ao aprendizado e à formação de qualidade. 
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A Educação à Distância no polo IESAM – Belém está em sintonia com os interesses da sociedade em 
geral, assim como com as tendências do mercado e com o estado da arte nas modalidades e metodolo-
gias de ensino.  
 
O município de Belém, capital do estado do Pará, possui vinte e cinco instituições de Ensino Superior 
presencial e trinta e oito estabelecimentos que oferecem Ensino à Distância (MEC). Neste cenário, a IES 
busca o credenciamento do polo IESAM – Belém como forma de ampliar a oferta de cursos superiores e 
de educação continuada, na modalidade à distância, para atender à demanda de desenvolvimento do 
município e à sua população egressa do Ensino Médio, conforme dados a seguir: 
 
A população de Belém estimada em 2017 (IBGE) é de  
1.452.275, e a população de estudantes do Ensino Médio do Município é de 63.106 (IBGE 2015) e em 
2010, considerando-se a população municipal de 18 a 20 anos,  39,48% possuíam o Ensino médio com-
pleto (PNUD). 
 
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2015 seu PIB per capita so-
mou R$ 20.340,21. 
 
A cidade exerce significativa influência como metrópole regional, influenciando mais de oito milhões de 
pessoas nos estados do Pará, Amapá e Tocantins, seja do ponto de vista cultural, econômico ou político. 
 
Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais do município, 1,62% trabalhavam no 
setor agropecuário, 0,25% na indústria extrativa, 5,48% na indústria de transformação, 7,49% no setor 
de construção, 0,97% nos setores de utilidade pública, 23,09% no comércio e 54,16% no setor de servi-
ços (PNUD, Ipea). 
 
Tendo em vista os dados acima, a IES acredita que a demanda por cursos de ensino superior, na Região, 
é grande, o que justifica a implantação do polo IESAM – Belém. 
 
Adicionalmente, acreditamos que a operação do polo no município de Belém contribuirá para a eleva-
ção da taxa bruta nacional de matrícula nos cursos atuais de 27,8% para 50% e da taxa líquida de matrí-
cula dos atuais de 14,6% para 33% da população, conforme previsto nas metas do PNE correspondente 
ao decênio 2011-2020. 
 
Dessa forma, a Educação à Distância (EAD) apresenta-se como importante instrumento para a produção 
e socialização do conhecimento na sociedade e desenvolvimento da Região. Essa modalidade ultrapassa 
as barreiras de tempo e espaço, oferecendo cursos pautados em projetos pedagógicos que proporcio-
nam conhecimento sobre os fundamentos pedagógicos e institucionais, visando ações voltadas para o 
desenvolvimento econômico e inclusão social, cumprindo assim o seu papel de formar profissionais 
aderentes à demanda do mercado, fomentando o desenvolvimento da região. 
 
Reconhecida como uma instituição de excelência no ensino, a IES legitimará um padrão de alta qualida-
de na formação dos profissionais na modalidade EaD, através da qualificação/capacitação dos docentes 
e tutores, dos PPCs alinhados às demandas sociais e profissionais  e através da incorporação dos avan-
ços tecnológicos que contribuam para a efetivação do processo de ensino-aprendizagem. 
 
 
 
 
 
434 – EAD Ilha do Governador 
Endereço: Estrada do Galeão, 1900, Jardim Carioca, Rio de Janeiro/RJ  
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A Educação à Distância no polo Universitário da Ilha do Governador – Rio de Janeiro é uma área estra-
tégica que está integrada à própria missão da IES, contribuindo para a consecução do seu Projeto Peda-
gógico Institucional. Dentre os objetivos institucionais, encontramos a missão de possibilitar a 
construção do conhecimento e formação continuada aos educandos e profissionais da região. A EaD 
tem se tornado uma realidade em nossa sociedade, sobressaindo-se como uma nova e viável alternativa 
de ensino, sobretudo na forma confortável e economicamente favorável de permitir que pessoas de 
regiões distantes dos grandes centros tenham acesso ao aprendizado e à formação de qualidade. 
 
A Educação à Distância no polo da Ilha do Governador está em sintonia com os interesses da sociedade 
em geral, assim como com as tendências do mercado e com o estado da arte nas modalidades e meto-
dologias de ensino.  
 
A Ilha do Governador é uma região administrativa localizada na Baía de Guanabara, na Zona Norte do 
município do Rio de Janeiro, no estado homônimo. Possui três instituições de Ensino Superior. Neste 
cenário, a IES busca o credenciamento do polo da Ilha do Governador como forma de ampliar a oferta 
de cursos superiores e de educação continuada, na modalidade à distância, para atender à demanda de 
desenvolvimento do município e à sua população egressa do Ensino Médio, conforme dados a seguir: 
 
A Ilha do Governador engloba quinze bairros e sua população estimada em 2010 (IBGE) é de 212.574 
habitantes. 
  
Em todo o município do Rio de Janeiro, a população de estudantes do Ensino Médio é de 223.603  (IBGE 
2015) e em 2010, considerando-se a população municipal de 18 a 20 anos, 45,91% possuíam o ensino 
médio completo (PNUD). 
 
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2015 o PIB per capita do 
Município somou R$ 49.527,98. 
 
O bairro possui um comércio variado e, no setor da indústria, destaca-se a presença de dois complexos 
industriais transnacionais produzindo aditivos e óleos lubrificantes: a Shell e a Exxon. 
 
Além disso, na Ilha do Governador está localizado o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro - Galeão - 
Antônio Carlos Jobim, que atualmente consta de dois terminais de passageiros, um terminal de cargas 
da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (INFRAERO), um terminal da Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos (CORREIOS), um terminal de cargas da VARIG LOG e um hangar industrial da 
TAP Maintenance and Engineering.  
 
Tendo em vista os dados acima, a IES acredita que a demanda por cursos de ensino superior, na Região, 
é grande, o que justifica a implantação do polo da Ilha do Governador. 
 
Adicionalmente, acreditamos que a operação do polo da Ilha do Governador contribuirá para a elevação 
da taxa bruta nacional de matrícula nos cursos atuais de 27,8% para 50% e da taxa líquida de matrícula 
dos atuais de 14,6% para 33% da população, conforme previsto nas metas do PNE correspondente ao 
decênio 2011-2020. 
 
Dessa forma, a Educação à Distância (EAD) apresenta-se como importante instrumento para a produção 
e socialização do conhecimento na sociedade e desenvolvimento da Região. Essa modalidade ultrapassa 
as barreiras de tempo e espaço, oferecendo cursos pautados em projetos pedagógicos que proporcio-
nam conhecimento sobre os fundamentos pedagógicos e institucionais, visando ações voltadas para o 
desenvolvimento econômico e inclusão social, cumprindo assim o seu papel de formar profissionais 
aderentes à demanda do mercado, fomentando o desenvolvimento da região. 
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Reconhecida como uma instituição de excelência no ensino, a IES legitimará um padrão de alta qualida-
de na formação dos profissionais na modalidade EaD, através da qualificação/capacitação dos docentes 
e tutores, dos PPCs alinhados às demandas sociais e profissionais  e através da incorporação dos avan-
ços tecnológicos que contribuam para a efetivação do processo de ensino-aprendizagem. 
 
 
 
 
 
1085614 – EAD Ilhéus 
Endereço: Rua Maria Quitéria, 59, Conquista, Ilhéus/BA  
 
A Educação à Distância no polo Universitário de Ilhéus é uma área estratégica que está integra-da à 
própria missão da IES, contribuindo para a consecução do seu Projeto Pedagógico Institucional. Dentre 
os objetivos institucionais, encontramos a missão de possibilitar a construção do conhecimento e for-
mação continuada aos educandos e profissionais da região. A EaD tem se tornado uma realidade em 
nossa sociedade, sobressaindo-se como uma nova e viável alternati-va de ensino, sobretudo na forma 
confortável e economicamente favorável de permitir que pessoas de regiões distantes dos grandes cen-
tros tenham acesso ao aprendizado e à formação de qualidade. 
 
A Educação à Distância no polo de Ilhéus está em sintonia com os interesses da sociedade em geral, 
assim como com as tendências do mercado e com o estado da arte nas modalidades e metodologias de 
ensino.  
 
O município de Ilhéus, no estado da Bahia, possui três instituições de Ensino Superior presencial e doze 
estabelecimentos que oferecem Ensino à Distância (MEC). Neste cenário, a IES busca o credenciamento 
do polo de Ilhéus como forma de ampliar a oferta de cursos superiores e de educação continuada, na 
modalidade à distância, para atender à demanda de desenvolvimento do município e à sua população 
egressa do Ensino Médio, conforme dados a seguir: 
 
A população de Ilhéus stimada em 2017 (IBGE) é de  
176.341, e a população de estudantes do Ensino Médio do Município é de 6.694 (IBGE 2015) e em 2010, 
considerando-se a população municipal de 18 a 20 anos,  31,95% possuíam o ensino médio completo 
(PNUD). 
 
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2015 seu PIB per capita so-
mou R$ 20.196,49 .  
 
Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais do município, 14,72% tra-balhavam 
no setor agropecuário, 0,23% na indústria extrativa, 6,69% na indústria de transformação, 7,81% no 
setor de construção, 1,21% nos setores de utilidade pública, 17,12% no comércio e 46,67% no setor de 
serviços (PNUD, Ipea). 
 
Tendo em vista os dados acima, a IES acredita que a demanda por cursos de ensino superior, na Região, 
é grande, o que justifica a implantação do polo de Ilhéus. 
 
Adicionalmente, acreditamos que a operação do polo no município de Ilhéus contribuirá para a eleva-
ção da taxa bruta nacional de matrícula nos cursos atuais de 27,8% para 50% e da taxa líquida de matrí-
cula dos atuais de 14,6% para 33% da população, conforme previsto nas metas do PNE correspondente 
ao decênio 2011-2020. 
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Dessa forma, a Educação à Distância (EAD) apresenta-se como importante instrumento para a produção 
e socialização do conhecimento na sociedade e desenvolvimento da Região. Essa modalidade ultrapassa 
as barreiras de tempo e espaço, oferecendo cursos pautados em projetos pedagógicos que proporcio-
nam conhecimento sobre os fundamentos pedagógicos e institucionais, visando ações voltadas para o 
desenvolvimento econômico e inclusão social, cumprindo assim o seu papel de formar profissionais 
aderentes à demanda do mercado, fomentando o desenvolvimento da região. 
 
Reconhecida como uma instituição de excelência no ensino, a IES legitimará um padrão de alta qualida-
de na formação dos profissionais na modalidade EaD, através da qualificação/capacitação dos docentes 
e tutores, dos PPCs alinhados às demandas sociais e profissionais  e através da incorporação dos avan-
ços tecnológicos que contribuam para a efetivação do processo de ensino-aprendizagem. 
 
 
 
 
 
1058904 – EAD Jaboatão dos Guararapes 
Endereço: Rua Alice Azevedo, 05 – Centro, Jaboatão dos Guararapes/PE  
 
A Educação à Distância no polo Universitário de Jaboatão dos Guararapes é uma área estratégica que 
está integrada à própria missão da IES, contribuindo para a consecução do seu Projeto Pedagógico Insti-
tucional. Dentre os objetivos institucionais, encontramos a missão de possibilitar a construção do co-
nhecimento e formação continuada aos educandos e profissionais da região. A EaD tem se tornado uma 
realidade em nossa sociedade, sobressaindo-se como uma nova e viável alternativa de ensino, sobretu-
do na forma confortável e economicamente favorável de permitir que pessoas de regiões distantes dos 
grandes centros tenham acesso ao aprendizado e à formação de qualidade. 
 
A Educação à Distância no polo de Jaboatão dos Guararapes está em sintonia com os interesses da soci-
edade em geral, assim como com as tendências do mercado e com o estado da arte nas modalidades e 
metodologias de ensino.  
 
O município de Jaboatão dos Guararapes, no estado de Pernambuco, possui sete instituições de Ensino 
Superior presencial e dezesseis estabelecimentos que oferecem Ensino à Distância (MEC). Neste cená-
rio, a IES busca o credenciamento do polo de Jaboatão dos Guararapes como forma de ampliar a oferta 
de cursos superiores e de educação continuada, na modalidade à distância, para atender à demanda de 
desenvolvimento do município e à sua população egressa do Ensino Médio, conforme dados a seguir: 
 
A população de Jaboatão dos Guararapes estimada em 2017 (IBGE) é de 695.956, e a população de es-
tudantes do Ensino Médio do Município é de 20.092  (IBGE 2015) e em 2010, considerando-se a popula-
ção municipal de 18 a 20 anos,  40,83% possuíam o Ensino médio completo (PNUD). 
 
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2015 seu PIB per capita so-
mou R$ 19.322,69.  
 
Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais do município, 1,03% trabalhavam no 
setor agropecuário, 0,23% na indústria extrativa, 10,21% na indústria de transformação, 7,69% no setor 
de construção, 1,28% nos setores de utilidade pública, 21,39% no comércio e 51,76% no setor de servi-
ços.  
 
Tendo em vista os dados acima, a IES acredita que a demanda por cursos de ensino superior, na Região, 
é grande, o que justifica a implantação do polo de Jaboatão dos Guararapes. 
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Adicionalmente, acreditamos que a operação do polo no município de Jaboatão dos Guararapes contri-
buirá para a elevação da taxa bruta nacional de matrícula nos cursos atuais de 27,8% para 50% e da taxa 
líquida de matrícula dos atuais de 14,6% para 33% da população, conforme pre-visto nas metas do PNE 
correspondente ao decênio 2011-2020. 
 
Dessa forma, a Educação à Distância (EAD) apresenta-se como importante instrumento para a produção 
e socialização do conhecimento na sociedade e desenvolvimento da Região. Essa modalidade ultrapassa 
as barreiras de tempo e espaço, oferecendo cursos pautados em projetos pedagógicos que proporcio-
nam conhecimento sobre os fundamentos pedagógicos e institucionais, visando ações voltadas para o 
desenvolvimento econômico e inclusão social, cumprindo assim o seu papel de formar profissionais 
aderentes à demanda do mercado, fomentando o desenvolvimento da região. 
 
Reconhecida como uma instituição de excelência no ensino, a IES legitimará um padrão de alta qualida-
de na formação dos profissionais na modalidade EaD, através da qualificação/capacitação dos docentes 
e tutores, dos PPCs alinhados às demandas sociais e profissionais  e através da incorporação dos avan-
ços tecnológicos que contribuam para a efetivação do processo de ensino-aprendizagem. 
 
 
 
 
 
35026 – EAD Jatiúca 
Endereço: Rua Pio XII, 355 – Jatiúca, Maceió/AL  
 
A Educação à Distância no polo Universitário de Jatiúca - Maceió é uma área estratégica que está inte-
grada à própria missão da IES, contribuindo para a consecução do seu Projeto Pedagógico Institucional. 
Dentre os objetivos institucionais, encontramos a missão de possibilitar a construção do conhecimento 
e formação continuada aos educandos e profissionais da região. A EaD tem se tornado uma realidade 
em nossa sociedade, sobressaindo-se como uma nova e viável alternativa de ensino, sobretudo na for-
ma confortável e economicamente favorável de permitir que pessoas de regiões distantes dos grandes 
centros tenham acesso ao aprendizado e à formação de qualidade. 
 
A Educação à Distância no polo de Jatiúca – Maceió está em sintonia com os interesses da sociedade em 
geral, assim como com as tendências do mercado e com o estado da arte nas modalidades e metodolo-
gias de ensino.  
 
Jatiúca é um bairro de Maceió, capital do estado do Alagoas. O município de Maceió possui vinte e três 
instituições de Ensino Superior presencial e trinta e quatro estabelecimentos que oferecem Ensino à 
Distância (MEC). Neste cenário, a IES busca o credenciamento do polo de Jatiúca como forma de ampli-
ar a oferta de cursos superiores e de educação continuada, na modalidade à distância, para atender à 
demanda de desenvolvimento do município e à sua po-pulação egressa do Ensino Médio, conforme 
dados a seguir: 
 
A população do bairro de Jatiúca estimada em 2010 (IBGE) é de 38.027, enquanto a população de Ma-
ceió estimada em 2017 (IBGE) é de 1.029.129,  e a popu-lação de estudantes do Ensino Médio do Muni-
cípio é de 33.443   (IBGE 2015) e em 2010, con-siderando-se a população municipal de 18 a 20 anos,  
42,62% possuíam o ensino médio com-pleto (PNUD). 
 
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2015 seu PIB per capita so-
mou R$ 20.400,62.  
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Tendo em vista os dados acima, a IES acredita que a demanda por cursos de ensino superior, na Região, 
é grande, o que justifica a implantação do polo de Jaticúca - Maceió. 
 
Adicionalmente, acreditamos que a operação do polo no município de Jatiúca - Maceió contri-buirá para 
a elevação da taxa bruta nacional de matrícula nos cursos atuais de 27,8% para 50% e da taxa líquida de 
matrícula dos atuais de 14,6% para 33% da população, conforme previsto nas metas do PNE correspon-
dente ao decênio 2011-2020. 
 
Dessa forma, a Educação à Distância (EAD) apresenta-se como importante instrumento para a produção 
e socialização do conhecimento na sociedade e desenvolvimento da Região. Essa modalidade ultrapassa 
as barreiras de tempo e espaço, oferecendo cursos pautados em projetos pedagógicos que proporcio-
nam conhecimento sobre os fundamentos pedagógicos e institucionais, visando ações voltadas para o 
desenvolvimento econômico e inclusão social, cumprindo assim o seu papel de formar profissionais 
aderentes à demanda do mercado, fomentando o desenvolvimento da região. 
 
Reconhecida como uma instituição de excelência no ensino, a IES legitimará um padrão de alta qualida-
de na formação dos profissionais na modalidade EaD, através da qualificação/capacitação dos docentes 
e tutores, dos PPCs alinhados às demandas sociais e profissionais  e através da incorporação dos avan-
ços tecnológicos que contribuam para a efetivação do processo de ensino-aprendizagem. 
 
 
 
 
 
1059313 – EAD João Pessoa 
Avenida Governador Flávio Ribeiro Coutinho, 115 – João Pessoa/PB  
 
A Educação à Distância no polo Universitário de João Pessoa é uma área estratégica que está integrada 
à própria missão da IES, contribuindo para a consecução do seu Projeto Pedagógico Institucional. Den-
tre os objetivos institucionais, encontramos a missão de possibilitar a construção do conhecimento e 
formação continuada aos educandos e profissionais da região. A EaD tem se tornado uma realidade em 
nossa sociedade, sobressaindo-se como uma nova e viável alternativa de ensino, sobretudo na forma 
confortável e economicamente favorável de permitir que pessoas de regiões distantes dos grandes cen-
tros tenham acesso ao aprendizado e à formação de qualidade. 
 
A Educação à Distância no polo de João Pessoa está em sintonia com os interesses da sociedade em 
geral, assim como com as tendências do mercado e com o estado da arte nas modalidades e metodolo-
gias de ensino.  
 
O município de João Pessoa, capital do estado da Paraíba, possui trinta e uma instituições de Ensino 
Superior presencial e trinta e dois estabelecimentos que oferecem Ensino à Distância (MEC). Neste ce-
nário, a IES busca o credenciamento do polo de João Pessoa como forma de ampliar a oferta de cursos 
superiores e de educação continuada, na modalidade à distância, para atender à demanda de desenvol-
vimento do município e à sua população egressa do Ensino Médio, conforme dados a seguir: 
 
A população de João Pessoa estimada em 2017 (IBGE) é de 811.598, e a população de estudantes do 
Ensino Médio do Município é de 27.392  (IBGE 2015) e em 2010, considerando-se a população munici-
pal de 18 a 20 anos,  47,88% possuíam o Ensino médio completo (PNUD). 
 
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2015 seu PIB per capita so-
mou R$  23.169,14.  
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Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais do município, 0,86% trabalhavam no 
setor agropecuário, 0,12% na indústria extrativa, 7,11% na indústria de transformação, 7,28% no setor 
de construção, 1,57% nos setores de utilidade pública, 18,03% no comércio e 57,11% no setor de servi-
ços (PNUD/Ipea).  
 
Tendo em vista os dados acima, a IES acredita que a demanda por cursos de ensino superior, na Região, 
é grande, o que justifica a implantação do polo de João Pessoa. 
 
Adicionalmente, acreditamos que a operação do polo no município de João Pessoa contribuirá para a 
elevação da taxa bruta nacional de matrícula nos cursos atuais de 27,8% para 50% e da taxa líquida de 
matrícula dos atuais de 14,6% para 33% da população, conforme previsto nas metas do PNE correspon-
dente ao decênio 2011-2020. 
 
Dessa forma, a Educação à Distância (EAD) apresenta-se como importante instrumento para a produção 
e socialização do conhecimento na sociedade e desenvolvimento da Região. Essa modalidade ultrapassa 
as barreiras de tempo e espaço, oferecendo cursos pautados em projetos pedagógicos que proporcio-
nam conhecimento sobre os fundamentos pedagógicos e institucionais, visando ações voltadas para o 
desenvolvimento econômico e inclusão social, cumprindo assim o seu papel de formar profissionais 
aderentes à demanda do mercado, fomentando o desenvolvimento da região. 
 
Reconhecida como uma instituição de excelência no ensino, a IES legitimará um padrão de alta qualida-
de na formação dos profissionais na modalidade EaD, através da qualificação/capacitação dos docentes 
e tutores, dos PPCs alinhados às demandas sociais e profissionais  e através da incorporação dos avan-
ços tecnológicos que contribuam para a efetivação do processo de ensino-aprendizagem. 
 
 
 
 
 
1059312 – EAD João Pessoa - Centro 
Endereço: Avenida Deputado Odon Bezerra, 184, Tambiá, João Pessoa/PB  
 
A Educação à Distância no polo Universitário de João Pessoa - Centro é uma área estratégica que está 
integrada à própria missão da IES, contribuindo para a consecução do seu Projeto Pedagógico Instituci-
onal. Dentre os objetivos institucionais, encontramos a missão de possibilitar a construção do conheci-
mento e formação continuada aos educandos e profissionais da região. A EaD tem se tornado uma 
realidade em nossa sociedade, sobressaindo-se como uma nova e viável alternativa de ensino, sobretu-
do na forma confortável e economicamente favorável de permitir que pessoas de regiões distantes dos 
grandes centros tenham acesso ao aprendizado e à formação de qualidade. 
 
A Educação à Distância no polo de João Pessoa - Centro está em sintonia com os interesses da socieda-
de em geral, assim como com as tendências do mercado e com o estado da arte nas modalidades e me-
todologias de ensino.  
 
Centro é um bairro do município de João Pessoa, capital do estado da Paraíba.  O município possui trin-
ta e uma instituições de Ensino Superior presencial e trinta e dois estabelecimentos que oferecem Ensi-
no à Distância (MEC), alguns localizados no bairro Centro. Neste cenário, a IES busca o credenciamento 
do polo de João Pessoa –Centro como forma de ampliar a oferta de cursos superiores e de educação 
continuada, na modalidade à distância, para atender à demanda de desenvolvimento do município e à 
sua população egressa do Ensino Médio, confor-me dados a seguir: 
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A população de João Pessoa estimada em 2017 (IBGE) é de 811.598, e a população de estudantes do 
Ensino Médio do Município é de 27.392  (IBGE 2015) e em 2010, considerando-se a população munici-
pal de 18 a 20 anos,  47,88% possuíam o Ensino médio completo (PNUD). 
 
A população do bairro Centro estimada em 2010 (IBGE) é de 3.644. 
 
A localidade é o principal setor comercial da cidade, atraindo centenas de milhares de pessoas de todas 
as demais zonas da região urbana e de outras cidades  
 
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2015 seu PIB per capita so-
mou R$  23.169,14.  
 
Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais do município, 0,86% trabalhavam no 
setor agropecuário, 0,12% na indústria extrativa, 7,11% na indústria de transformação, 7,28% no setor 
de construção, 1,57% nos setores de utilidade pública, 18,03% no comércio e 57,11% no setor de servi-
ços (PNUD/Ipea).  
 
Tendo em vista os dados acima, a IES acredita que a demanda por cursos de ensino superior, na Região, 
é grande, o que justifica a implantação do polo de João Pessoa - Centro. 
 
Adicionalmente, acreditamos que a operação do polo no município de João Pessoa contribuirá para a 
elevação da taxa bruta nacional de matrícula nos cursos atuais de 27,8% para 50% e da taxa líquida de 
matrícula dos atuais de 14,6% para 33% da população, conforme previsto nas metas do PNE correspon-
dente ao decênio 2011-2020. 
 
Dessa forma, a Educação à Distância (EAD) apresenta-se como importante instrumento para a produção 
e socialização do conhecimento na sociedade e desenvolvimento da Região. Essa modalidade ultrapassa 
as barreiras de tempo e espaço, oferecendo cursos pautados em projetos pedagógicos que proporcio-
nam conhecimento sobre os fundamentos pedagógicos e institucionais, visando ações voltadas para o 
desenvolvimento econômico e inclusão social, cumprindo assim o seu papel de formar profissionais 
aderentes à demanda do mercado, fomentando o desenvolvimento da região. 
 
Reconhecida como uma instituição de excelência no ensino, a IES legitimará um padrão de alta qualida-
de na formação dos profissionais na modalidade EaD, através da qualificação/capacitação dos docentes 
e tutores, dos PPCs alinhados às demandas sociais e profissionais  e através da incorporação dos avan-
ços tecnológicos que contribuam para a efetivação do processo de ensino-aprendizagem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
705998 – EAD João Uchoa – Rebouças 
Endereço: Rua do Bispo, 83 - Rio Comprido, Rio de Janeiro/RJ  
 
A Educação à Distância no polo Universitário João Uchoa – Rebouças-Rio Comprido é uma área estraté-
gica que está integrada à própria missão da IES, contribuindo para a consecução do seu Projeto Pedagó-
gico Institucional. Dentre os objetivos institucionais, encontramos a missão de possibilitar a construção 
do conhecimento e formação continuada aos educandos e profissionais da região. A EaD tem se torna-
do uma realidade em nossa sociedade, sobressaindo-se como uma nova e viável alternativa de ensino, 
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sobretudo na forma confortável e economicamente favorável de permitir que pessoas de regiões dis-
tantes dos grandes centros tenham acesso ao aprendizado e à formação de qualidade. 
 
A Educação à Distância no polo João Uchoa – Rebouças-Rio Comprido está em sintonia com os interes-
ses da sociedade em geral, assim como com as tendências do mercado e com o estado da arte nas mo-
dalidades e metodologias de ensino.  
 
O campus João Uchoa da Universidade Estácio de Sá está localizado no bairro Rio Comprido, na região 
central do município do Rio de Janeiro, no estado homônimo. Possui duas instituições de Ensino Superi-
or. Neste cenário, a IES busca o credenciamento do polo João Uchoa – Rebouças - Rio Comprido como 
forma de ampliar a oferta de cursos superiores e de educação continuada, na modalidade à distância, 
para atender à demanda de desenvolvimento do muni-cípio e à sua população egressa do Ensino Mé-
dio, conforme dados a seguir: 
 
A população do bairro Rio Comprido estimada em 2010 (IBGE) é de 43.764 habitantes. 
  
Em todo o município do Rio de Janeiro, a população de estudantes do Ensino Médio é de 223.603  (IBGE 
2015) e em 2010, considerando-se a população municipal de 18 a 20 anos, 45,91% possuíam o ensino 
médio completo (PNUD). 
 
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2015 o PIB per capita do 
Município somou R$ 49.527,98. 
 
Apesar de situado na Zona Central da cidade, o Rio Comprido permanece em grande parte um bairro 
residencial e o local conta com uma expressiva estrutura de ensino e saúde. 
 
Tendo em vista os dados acima, a IES acredita que a demanda por cursos de ensino superior, na Região, 
é grande, o que justifica a implantação do polo João Uchoa – Rebouças - Rio Comprido. 
 
Adicionalmente, acreditamos que a operação do polo João Uchoa – Rebouças-Rio Comprido contribuirá 
para a elevação da taxa bruta nacional de matrícula nos cursos atuais de 27,8% para 50% e da taxa lí-
quida de matrícula dos atuais de 14,6% para 33% da população, conforme pre-visto nas metas do PNE 
correspondente ao decênio 2011-2020. 
 
Dessa forma, a Educação à Distância (EAD) apresenta-se como importante instrumento para a produção 
e socialização do conhecimento na sociedade e desenvolvimento da Região. Essa modalidade ultrapassa 
as barreiras de tempo e espaço, oferecendo cursos pautados em projetos pedagógicos que proporcio-
nam conhecimento sobre os fundamentos pedagógicos e institucionais, visando ações voltadas para o 
desenvolvimento econômico e inclusão social, cumprindo assim o seu papel de formar profissionais 
aderentes à demanda do mercado, fomentando o desenvolvimento da região. 
 
Reconhecida como uma instituição de excelência no ensino, a IES legitimará um padrão de alta qualida-
de na formação dos profissionais na modalidade EaD, através da qualificação/capacitação dos docentes 
e tutores, dos PPCs alinhados às demandas sociais e profissionais  e através da incorporação dos avan-
ços tecnológicos que contribuam para a efetivação do processo de ensino-aprendizagem. 
 
 
 
 
  
35029 – EAD Juazeiro do Norte 
Endereço: Avenida Tenente Raimundo Rocha, S/N – Planalto, Juazeiro do Norte/CE  
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A Educação à Distância no polo Universitário de Juazeiro do Norte é uma área estratégica que está inte-
grada à própria missão da IES, contribuindo para a consecução do seu Projeto Pedagógico Institucional. 
Dentre os objetivos institucionais, encontramos a missão de possibilitar a construção do conhecimento 
e formação continuada aos educandos e profissionais da região. A EaD tem se tornado uma realidade 
em nossa sociedade, sobressaindo-se como uma nova e viável alternativa de ensino, sobretudo na for-
ma confortável e economicamente favorável de permitir que pessoas de regiões distantes dos grandes 
centros tenham acesso ao aprendizado e à formação de qualidade. 
 
A Educação à Distância no polo de Juazeiro do Norte está em sintonia com os interesses da sociedade 
em geral, assim como com as tendências do mercado e com o estado da arte nas modalidades e meto-
dologias de ensino.  
 
O município de Juazeiro do Norte, localizado no estado do Ceará, possui dez instituições de Ensino Su-
perior presencial e doze estabelecimentos que oferecem Ensino à Distância (MEC). Neste cenário, a IES 
busca o credenciamento do polo de Juazeiro do Norte como forma de ampliar a oferta de cursos supe-
riores e de educação continuada, na modalidade à distância, para atender à demanda de desenvolvi-
mento do município e à sua população egressa do Ensino Médio, conforme dados a seguir: 
 
A população de Juazeiro estimada em 2017 (IBGE) é de 270.383, e a população de estudantes do Ensino 
Médio do Município é de 11.510  (IBGE 2015) e em 2010, considerando-se a população municipal de 18 
a 20 anos,  39,37% possuíam o Ensino médio completo (PNUD). 
 
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2015 seu PIB per capita so-
mou R$  14.741,74 .  
 
Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais do município, 4,61% trabalhavam no 
setor agropecuário, 0,11% na indústria extrativa, 17,48% na indústria de transformação, 7,71% no setor 
de construção, 1,15% nos setores de utilidade pública, 27,38% no comércio e 39,00% no setor de servi-
ços (PNUD/Ipea).  
 
Tendo em vista os dados acima, a IES acredita que a demanda por cursos de ensino superior, na Região, 
é grande, o que justifica a implantação do polo de Juazeiro do Norte 
 
Adicionalmente, acreditamos que a operação do polo no município de Juazeiro do Nortecontri-buirá 
para a elevação da taxa bruta nacional de matrícula nos cursos atuais de 27,8% para 50% e da taxa lí-
quida de matrícula dos atuais de 14,6% para 33% da população, conforme previsto nas metas do PNE 
correspondente ao decênio 2011-2020. 
 
Dessa forma, a Educação à Distância (EAD) apresenta-se como importante instrumento para a produção 
e socialização do conhecimento na sociedade e desenvolvimento da Região. Essa modalidade ultrapassa 
as barreiras de tempo e espaço, oferecendo cursos pautados em projetos pedagógicos que proporcio-
nam conhecimento sobre os fundamentos pedagógicos e institucionais, visando ações voltadas para o 
desenvolvimento econômico e inclusão social, cumprindo assim o seu papel de formar profissionais 
aderentes à demanda do mercado, fomentando o desenvolvimento da região. 
 
Reconhecida como uma instituição de excelência no ensino, a IES legitimará um padrão de alta qualida-
de na formação dos profissionais na modalidade EaD, através da qualificação/capacitação dos docentes 
e tutores, dos PPCs alinhados às demandas sociais e profissionais  e através da incorporação dos avan-
ços tecnológicos que contribuam para a efetivação do processo de ensino-aprendizagem. 
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35060 – EAD Juiz de Fora 
Endereço: Avenida Presidente João Goulart, 600 – Cruzeiro do Sul, Juiz de Fora/MG  
 
A Educação à Distância no polo Universitário de Juiz de Fora  é uma área estratégica que está integrada 
à própria missão da IES, contribuindo para a consecução do seu Projeto Pedagógico Institucional. Den-
tre os objetivos institucionais, encontramos a missão de possibilitar a construção do conhecimento e 
formação continuada aos educandos e profissionais da região. A EaD tem se tornado uma realidade em 
nossa sociedade, sobressaindo-se como uma nova e viável alternativa de ensino, sobretudo na forma 
confortável e economicamente favorável de permitir que pessoas de regiões distantes dos grandes cen-
tros tenham acesso ao aprendizado e à formação de qualidade. 
 
A Educação à Distância no polo de Juiz de Fora está em sintonia com os interesses da sociedade em 
geral, assim como com as tendências do mercado e com o estado da arte nas modalidades e metodolo-
gias de ensino.  
 
O município de Juiz de Fora, localizado no estado de Minas Gerais, possui dezesseis instituições de Ensi-
no Superior presencial e vinte e seis estabelecimentos que oferecem Ensino à Distância (MEC). Neste 
cenário, a IES busca o credenciamento do polo de Juiz de Fora como forma de ampliar a oferta de cur-
sos superiores e de educação continuada, na modalidade à distância, para atender à demanda de de-
senvolvimento do município e à sua população egressa do Ensino Médio, conforme dados a seguir: 
 
A população de Juiz de Fora estimada em 2017 (IBGE) é de 563.769, e a população de estudantes do 
Ensino Médio do Município é de 17.832  (IBGE 2015) e em 2010, considerando-se a população munici-
pal de 18 a 20 anos,  50,03% possuíam o Ensino médio completo (PNUD). 
 
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2015 seu PIB per capita so-
mou R$  25.990,24 .  
 
Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais do município, 2,63% trabalhavam no 
setor agropecuário, 0,23% na indústria extrativa, 11,42% na indústria de transformação, 8,24% no setor 
de construção, 1,09% nos setores de utilidade pública, 17,17% no comércio e 53,73% no setor de servi-
ços (PNUD/Ipea).  
 
Tendo em vista os dados acima, a IES acredita que a demanda por cursos de ensino superior, na Região, 
é grande, o que justifica a implantação do polo de Juiz de Fora. 
 
Adicionalmente, acreditamos que a operação do polo no município de Juiz de Fora contribuirá para a 
elevação da taxa bruta nacional de matrícula nos cursos atuais de 27,8% para 50% e da taxa líquida de 
matrícula dos atuais de 14,6% para 33% da população, conforme previsto nas metas do PNE correspon-
dente ao decênio 2011-2020. 
 
Dessa forma, a Educação à Distância (EAD) apresenta-se como importante instrumento para a produção 
e socialização do conhecimento na sociedade e desenvolvimento da Região. Essa modalidade ultrapassa 
as barreiras de tempo e espaço, oferecendo cursos pautados em projetos pedagógicos que proporcio-
nam conhecimento sobre os fundamentos pedagógicos e institucionais, visando ações voltadas para o 
desenvolvimento econômico e inclusão social, cumprindo assim o seu papel de formar profissionais 
aderentes à demanda do mercado, fomentando o desenvolvimento da região. 
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Reconhecida como uma instituição de excelência no ensino, a IES legitimará um padrão de alta qualida-
de na formação dos profissionais na modalidade EaD, através da qualificação/capacitação dos docentes 
e tutores, dos PPCs alinhados às demandas sociais e profissionais  e através da incorporação dos avan-
ços tecnológicos que contribuam para a efetivação do processo de ensino-aprendizagem. 
1968 – EAD Macaé 
Endereço: Rua Luís Carlos de Almeida, 113 – Granja dos Cavaleiros, Macaé/RJ  
 
A Educação à Distância no polo Universitário de Macaé  é uma área estratégica que está integrada à 
própria missão da IES, contribuindo para a consecução do seu Projeto Pedagógico Institucional. Dentre 
os objetivos institucionais, encontramos a missão de possibilitar a construção do conhecimento e for-
mação continuada aos educandos e profissionais da região. A EaD tem se tornado uma realidade em 
nossa sociedade, sobressaindo-se como uma nova e viável alternativa de ensino, sobretudo na forma 
confortável e economicamente favorável de permitir que pessoas de regiões distantes dos grandes cen-
tros tenham acesso ao aprendizado e à formação de qualidade. 
 
A Educação à Distância no polo de Macaé está em sintonia com os interesses da sociedade em geral, 
assim como com as tendências do mercado e com o estado da arte nas modalidades e metodologias de 
ensino.  
 
O município de Macaé, Fora, localizado no estado do Rio de Janeiro, possui oito instituições de Ensino 
Superior presencial e vinte e um estabelecimentos que oferecem Ensino à Distância (MEC). Neste cená-
rio, a IES busca o credenciamento do polo de Macaé como forma de ampliar a oferta de cursos superio-
res e de educação continuada, na modalidade à distância, para atender à demanda de desenvolvimento 
do município e à sua população egressa do Ensino Médio, conforme dados a seguir: 
A população de Macaé estimada em 2017 (IBGE) é de 244.139, e a população de estudantes do Ensino 
Médio do Município é de 8.079  (IBGE 2015) e em 2010, considerando-se a população municipal de 18 a 
20 anos,  44,45% possuíam o ensino médio completo (PNUD). 
 
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2015 seu PIB per capita so-
mou R$ 88.863,40 .  
 
Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais do município, 1,83% trabalhavam no 
setor agropecuário, 8,75% na indústria extrativa, 5,96% na indústria de transformação, 9,73% no setor 
de construção, 0,78% nos setores de utilidade pública, 13,20% no comércio e 48,18% no setor de servi-
ços (PNUD/Ipea).  
 
Macaé vive um boom populacional desde a década de 1970, quando a Petrobras escolheu a cidade para 
ser a sede de suas operações na Bacia de Campos. Mais de quatro mil empresas se instalaram no muni-
cípio e a população foi multiplicada por dez. Surgiram hotéis de luxo e uma série de empreendimentos 
do setor de serviços, principalmente no ramo de restaurantes. O turismo de negócios aumentou. O pe-
tróleo continua a ser a maior força econômica de Ma-caé. 
 
Tendo em vista os dados acima, a IES acredita que a demanda por cursos de ensino superior, na Região, 
é grande, o que justifica a implantação do polo de Macaé. 
 
Adicionalmente, acreditamos que a operação do polo no município de Macaé contribuirá para a eleva-
ção da taxa bruta nacional de matrícula nos cursos atuais de 27,8% para 50% e da taxa líquida de matrí-
cula dos atuais de 14,6% para 33% da população, conforme previsto nas metas do PNE correspondente 
ao decênio 2011-2020. 
 
Dessa forma, a Educação à Distância (EAD) apresenta-se como importante instrumento para a produção 
e socialização do conhecimento na sociedade e desenvolvimento da Região. Essa modalidade ultrapassa 
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as barreiras de tempo e espaço, oferecendo cursos pautados em projetos pedagógicos que proporcio-
nam conhecimento sobre os fundamentos pedagógicos e institucionais, visando ações voltadas para o 
desenvolvimento econômico e inclusão social, cumprindo assim o seu papel de formar profissionais 
aderentes à demanda do mercado, fomentando o desenvolvimento da região. 
 
Reconhecida como uma instituição de excelência no ensino, a IES legitimará um padrão de alta qualida-
de na formação dos profissionais na modalidade EaD, através da qualificação/capacitação dos docentes 
e tutores, dos PPCs alinhados às demandas sociais e profissionais  e através da incorporação dos avan-
ços tecnológicos que contribuam para a efetivação do processo de ensino-aprendizagem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1059112- EAD Macapá 
Endereço: Avenida Nações Unidas, 1201 – Laguinho, Macapá/AP  
 
A Educação à Distância no polo Universitário de Macapá  é uma área estratégica que está integrada à 
própria missão da IES, contribuindo para a consecução do seu Projeto Pedagógico Institucional. Dentre 
os objetivos institucionais, encontramos a missão de possibilitar a construção do conhecimento e for-
mação continuada aos educandos e profissionais da região. A EaD tem se tornado uma realidade em 
nossa sociedade, sobressaindo-se como uma nova e viável alternativa de ensino, sobretudo na forma 
confortável e economicamente favorável de permitir que pessoas de regiões distantes dos grandes cen-
tros tenham acesso ao aprendizado e à formação de qualidade. 
 
A Educação à Distância no polo de Macapá está em sintonia com os interesses da sociedade em geral, 
assim como com as tendências do mercado e com o estado da arte nas modalidades e metodologias de 
ensino.  
 
O município de Macapá, capital do estado do Amapá, possui dezesseis instituições de Ensino Superior 
presencial e vinte e quatro estabelecimentos que oferecem Ensino à Distância (MEC). Neste cenário, a 
IES busca o credenciamento do polo de Macapá como forma de ampliar a oferta de cursos superiores e 
de educação continuada, na modalidade à distância, para atender à demanda de desenvolvimento do 
município e à sua população egressa do Ensino Médio, conforme dados a seguir: 
 
A população de Macapá estimada em 2017 (IBGE) é de 474.706, e a população de estudantes do Ensino 
Médio do Município é de 24.107  (IBGE 2015) e em 2010, considerando-se a população municipal de 18 
a 20 anos,  40,85% possuíam o Ensino médio completo (PNUD). 
 
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2015 seu PIB per capita so-
mou R$ 19.915,89 .  
 
Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais do município, 3,73% trabalhavam no 
setor agropecuário, 0,37% na indústria extrativa, 3,83% na indústria de transformação, 8,97% no setor 
de construção, 1,07% nos setores de utilidade pública, 18,79% no comércio e 54,41% no setor de servi-
ços (PNUD/Ipea).  
 
Tendo em vista os dados acima, a IES acredita que a demanda por cursos de ensino superior, na Região, 
é grande, o que justifica a implantação do polo de Macapá. 
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Adicionalmente, acreditamos que a operação do polo no município de Macapá contribuirá para a eleva-
ção da taxa bruta nacional de matrícula nos cursos atuais de 27,8% para 50% e da taxa líquida de matrí-
cula dos atuais de 14,6% para 33% da população, conforme previsto nas metas do PNE correspondente 
ao decênio 2011-2020. 
 
Dessa forma, a Educação à Distância (EAD) apresenta-se como importante instrumento para a produção 
e socialização do conhecimento na sociedade e desenvolvimento da Região. Essa modalidade ultrapassa 
as barreiras de tempo e espaço, oferecendo cursos pautados em projetos pedagógicos que proporcio-
nam conhecimento sobre os fundamentos pedagógicos e institucionais, visando ações voltadas para o 
desenvolvimento econômico e inclusão social, cumprindo assim o seu papel de formar profissionais 
aderentes à demanda do mercado, fomentando o desenvolvimento da região. 
 
Reconhecida como uma instituição de excelência no ensino, a IES legitimará um padrão de alta qualida-
de na formação dos profissionais na modalidade EaD, através da qualificação/capacitação dos docentes 
e tutores, dos PPCs alinhados às demandas sociais e profissionais  e através da incorporação dos avan-
ços tecnológicos que contribuam para a efetivação do processo de ensino-aprendizagem. 
 
 
 
 
 
438 – EAD Madureira 
Estrada do Portela, 222 – Madureira, Rio de Janeiro/RJ   
 
A Educação à Distância no polo Universitário de Madureira é uma área estratégica que está integrada à 
própria missão da IES, contribuindo para a consecução do seu Projeto Pedagógico Institucional. Dentre 
os objetivos institucionais, encontramos a missão de possibilitar a construção do conhecimento e for-
mação continuada aos educandos e profissionais da região. A EaD tem se tornado uma realidade em 
nossa sociedade, sobressaindo-se como uma nova e viável alternativa de ensino, sobretudo na forma 
confortável e economicamente favorável de permitir que pessoas de regiões distantes dos grandes cen-
tros tenham acesso ao aprendizado e à formação de qualidade. 
 
A Educação à Distância no polo de Madureira está em sintonia com os interesses da sociedade em geral, 
assim como com as tendências do mercado e com o estado da arte nas modalidades e metodologias de 
ensino.  
 
O bairro de Madureira, na Zona Norte do município do Rio de Janeiro, localizado no estado homônimo, 
possui duas instituições de Ensino Superior (MEC). Neste cenário, a IES busca o credenciamento do polo 
de Madureira como forma de ampliar a oferta de cursos superiores e de educação continuada, na mo-
dalidade à distância, para atender à demanda de desenvolvimento do município e à sua população 
egressa do Ensino Médio, conforme dados a seguir: 
 
A população do bairro estimada em 2010 (IBGE) é de 50.106 habitantes. 
 
Em todo o município do Rio de Janeiro, a população de estudantes do Ensino Médio é de 223.603  (IBGE 
2015) e em 2010, considerando-se a população municipal de 18 a 20 anos, 45,91% possuíam o ensino 
médio completo (PNUD). 
 
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2015 o PIB per capita do 
Município somou R$ 49.527,98. 
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É um bairro de localização central. Interliga vários bairros da Zona Norte, Zona Oeste e da Baixada Flu-
minense. 
 
O bairro é cortado por uma amplitude de linhas de trem e de ônibus e possui uma grande varie-dade de 
estabelecimentos comerciais, sendo o segundo maior centro comercial e o quinto mai-or centro finan-
ceiro da cidade. 
 
O bairro é famoso por sediar duas grandes escolas de samba, além de ter o maior mercado popular do 
Brasil (o Mercadão de Madureira) e o terceiro maior parque da cidade (Parque Ma-dureira, que possui 
uma área de 103,5 mil metros quadrados).  
 
 Tendo em vista os dados acima, a IES acredita que a demanda por cursos de ensino superior, na Região, 
é grande, o que justifica a implantação do polo de Madureira. 
 
Adicionalmente, acreditamos que a operação do polo de Madureira contribuirá para a elevação da taxa 
bruta nacional de matrícula nos cursos atuais de 27,8% para 50% e da taxa líquida de matrícula dos atu-
ais de 14,6% para 33% da população, conforme previsto nas metas do PNE correspondente ao decênio 
2011-2020. 
 
Dessa forma, a Educação à Distância (EAD) apresenta-se como importante instrumento para a produção 
e socialização do conhecimento na sociedade e desenvolvimento da Região. Essa modalidade ultrapassa 
as barreiras de tempo e espaço, oferecendo cursos pautados em projetos pedagógicos que proporcio-
nam conhecimento sobre os fundamentos pedagógicos e institucionais, visando ações voltadas para o 
desenvolvimento econômico e inclusão social, cumprindo assim o seu papel de formar profissionais 
aderentes à demanda do mercado, fomentando o desenvolvimento da região. 
 
Reconhecida como uma instituição de excelência no ensino, a IES legitimará um padrão de alta qualida-
de na formação dos profissionais na modalidade EaD, através da qualificação/capacitação dos docentes 
e tutores, dos PPCs alinhados às demandas sociais e profissionais  e através da incorporação dos avan-
ços tecnológicos que contribuam para a efetivação do processo de ensino-aprendizagem. 
 
 
 
 
 
1090104 – EAD Magé 
Endereço: Rua Salma Repani, 30 – Vila Vitória, Magé/RJ  
 
A Educação à Distância no polo Universitário de Magé  é uma área estratégica que está integrada à pró-
pria missão da IES, contribuindo para a consecução do seu Projeto Pedagógico Institucional. Dentre os 
objetivos institucionais, encontramos a missão de possibilitar a construção do conhecimento e forma-
ção continuada aos educandos e profissionais da região. A EaD tem se tornado uma realidade em nossa 
sociedade, sobressaindo-se como uma nova e viável alternativa de ensino, sobretudo na forma confor-
tável e economicamente favorável de permitir que pessoas de regiões distantes dos grandes centros 
tenham acesso ao aprendizado e à formação de qualidade. 
 
A Educação à Distância no polo de Magé está em sintonia com os interesses da sociedade em geral, 
assim como com as tendências do mercado e com o estado da arte nas modalidades e metodologias de 
ensino.  
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O município de Magé, localizado no estado do Rio de Janeiro, possui uma instituição de Ensino Superior 
presencial e nove estabelecimentos que oferecem Ensino à Distância (MEC). Neste cenário, a IES busca 
o credenciamento do polo de Magé como forma de ampliar a oferta de cursos superiores e de educação 
continuada, na modalidade à distância, para atender à demanda de desenvolvimento do município e à 
sua população egressa do Ensino Médio, confor-me dados a seguir: 
 
A população de Magé estimada em 2017 (IBGE) é de 237.420, e a população de estudantes do Ensino 
Médio do Município é de 9.918  (IBGE 2015) e em 2010, considerando-se a população municipal de 18 a 
20 anos,  37,81% possuíam o ensino médio completo (PNUD). 
 
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2015 seu PIB per capita so-
mou R$ 15.026,60.  
 
Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais do município, 2,62% trabalhavam no 
setor agropecuário, 0,94% na indústria extrativa, 9,12% na indústria de transformação, 12,46% no setor 
de construção, 1,58% nos setores de utilidade pública, 16,72% no comér-cio e 51,29% no setor de servi-
ços (PNUD/Ipea).  
 
 
Tendo em vista os dados acima, a IES acredita que a demanda por cursos de ensino superior, na Região, 
é grande, o que justifica a implantação do polo de Magé. 
 
Adicionalmente, acreditamos que a operação do polo no município de Magé contribuirá para a elevação 
da taxa bruta nacional de matrícula nos cursos atuais de 27,8% para 50% e da taxa líquida de matrícula 
dos atuais de 14,6% para 33% da população, conforme previsto nas metas do PNE correspondente ao 
decênio 2011-2020. 
 
Dessa forma, a Educação à Distância (EAD) apresenta-se como importante instrumento para a produção 
e socialização do conhecimento na sociedade e desenvolvimento da Região. Essa modalidade ultrapassa 
as barreiras de tempo e espaço, oferecendo cursos pautados em projetos pedagógicos que proporcio-
nam conhecimento sobre os fundamentos pedagógicos e institucionais, visando ações voltadas para o 
desenvolvimento econômico e inclusão social, cumprindo assim o seu papel de formar profissionais 
aderentes à demanda do mercado, fomentando o desenvolvimento da região. 
 
Reconhecida como uma instituição de excelência no ensino, a IES legitimará um padrão de alta qualida-
de na formação dos profissionais na modalidade EaD, através da qualificação/capacitação dos docentes 
e tutores, dos PPCs alinhados às demandas sociais e profissionais  e através da incorporação dos avan-
ços tecnológicos que contribuam para a efetivação do processo de ensino-aprendizagem. 
 
 
 
 
 
35030 – EAD Moreira Campos 
Endereço: Rua Vicente Linhares, 308, Aldeota – Fortaleza/CE  
 
A Educação à Distância no polo Universitário de Moreira Campos - Fortaleza é uma área estra-tégica 
que está integrada à própria missão da IES, contribuindo para a consecução do seu Projeto Pedagógico 
Institucional. Dentre os objetivos institucionais, encontramos a missão de possibilitar a construção do 
conhecimento e formação continuada aos educandos e profissionais da região. A EaD tem se tornado 
uma realidade em nossa sociedade, sobressaindo-se como uma nova e viável alternativa de ensino, 
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sobretudo na forma confortável e economicamente favorável de permitir que pessoas de regiões dis-
tantes dos grandes centros tenham acesso ao aprendizado e à formação de qualidade. 
 
A Educação à Distância no polo de Moreira Campos - Fortaleza está em sintonia com os interesses da 
sociedade em geral, assim como com as tendências do mercado e com o estado da arte nas modalida-
des e metodologias de ensino.  
 
O campus Moreira Campos da Universidade Estácio de Sá está localizado no bairro Aldeota, no municí-
pio de Fortaleza, capital do estado do Ceará.  
 
Fortaleza possui quarenta e oito instituições de Ensino Superior presencial e cinquenta e dois estabele-
cimentos que oferecem ensino à distância (MEC). Neste cenário, a IES busca o credenciamento do polo 
de Moreira Campos - Fortaleza como forma de ampliar a oferta de cursos superiores e de educação 
continuada, na modalidade à distância, para atender à demanda de desenvolvimento do município e à 
sua população egressa do Ensino Médio, conforme dados a seguir: 
 
A população de Fortaleza estimada em 2017 (IBGE) é de 2.627.482. Apenas no bairro de Parangaba re-
sidem 42.361 pessoas (IBGE, 2010). No município a população de estudantes do Ensino Médio do Muni-
cípio é de 101.376 (IBGE 2015) e em 2010, considerando-se a população municipal de 18 a 20 anos,  
45,42% possuíam o ensino médio completo (PNUD). 
 
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2015 o PIB per capita de 
Fortaleza somou R$ 22.092,58.  
 
Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais do município, 0,80% trabalhavam no 
setor agropecuário, 0,14% na indústria extrativa, 13,80% na indústria de transformação, 6,23% no setor 
de construção, 0,98% nos setores de utilidade pública, 20,23% no comércio e 51,55% no setor de servi-
ços (PNUD, Ipea). 
 
 
O bairro Aldeota possui grandes e arborizadas avenidas em que se encontram várias sedes de importan-
tes empresas imobiliárias, escritórios de serviços diversos, hospitais, clínicas médicas e odontológicas, 
centros comerciais e shopping centers. 
 
 
Tendo em vista os dados acima, a IES acredita que a demanda por cursos de ensino superior, na Região, 
é grande, o que justifica a implantação do polo de Moreira Campos - Fortaleza. 
 
Adicionalmente, acreditamos que a operação do polo de Moreira Campos - Fortaleza contribuirá para a 
elevação da taxa bruta nacional de matrícula nos cursos atuais de 27,8% para 50% e da taxa líquida de 
matrícula dos atuais de 14,6% para 33% da população, conforme previsto nas metas do PNE correspon-
dente ao decênio 2011-2020. 
 
Dessa forma, a Educação à Distância (EAD) apresenta-se como importante instrumento para a produção 
e socialização do conhecimento na sociedade e desenvolvimento da Região. Essa modalidade ultrapassa 
as barreiras de tempo e espaço, oferecendo cursos pautados em projetos pedagógicos que proporcio-
nam conhecimento sobre os fundamentos pedagógicos e institucionais, visando ações voltadas para o 
desenvolvimento econômico e inclusão social, cumprindo assim o seu papel de formar profissionais 
aderentes à demanda do mercado, fomentando o desenvolvimento da região. 
 
Reconhecida como uma instituição de excelência no ensino, a IES legitimará um padrão de alta qualida-
de na formação dos profissionais na modalidade EaD, através da qualificação/capacitação dos docentes 
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e tutores, dos PPCs alinhados às demandas sociais e profissionais  e através da incorporação dos avan-
ços tecnológicos que contribuam para a efetivação do processo de ensino-aprendizagem. 
 
 
 
 
 
440 – EAD Niterói 
Endereço: Rua Eduardo Luiz Gomes, 134 – Centro, Niterói/RJ  
 
A Educação à Distância no polo Universitário de Niterói é uma área estratégica que está integrada à 
própria missão da IES, contribuindo para a consecução do seu Projeto Pedagógico Institucional. Dentre 
os objetivos institucionais, encontramos a missão de possibilitar a construção do conhecimento e for-
mação continuada aos educandos e profissionais da região. A EaD tem se tornado uma realidade em 
nossa sociedade, sobressaindo-se como uma nova e viável alternativa de ensino, sobretudo na forma 
confortável e economicamente favorável de permitir que pessoas de regiões distantes dos grandes cen-
tros tenham acesso ao aprendizado e à formação de qualidade. 
 
A Educação à Distância no polo de Niterói está em sintonia com os interesses da sociedade em geral, 
assim como com as tendências do mercado e com o estado da arte nas modalidades e metodologias de 
ensino.  
 
O município de Niterói, localizado no estado do Rio de Janeiro, possui sete instituições de Ensino Supe-
rior presencial e dezoito estabelecimentos que oferecem Ensino à Distância (MEC). Neste cenário, a IES 
busca o credenciamento do polo de Niterói como forma de ampliar a oferta de cursos superiores e de 
educação continuada, na modalidade à distância, para atender à demanda de desenvolvimento do mu-
nicípio e à sua população egressa do Ensino Médio, conforme dados a seguir: 
 
A população de Niterói estimada em 2017 (IBGE) é de 499.028, e a população de estudantes do Ensino 
Médio do Município é de 19.792  (IBGE 2015) e em 2010, considerando-se a população municipal de 18 
a 20 anos,  58,86% possuíam o Ensino médio completo (PNUD). 
 
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2015 seu PIB per capita so-
mou R$ 51.779,62.  
 
Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais do município, 0,42% trabalhavam no 
setor agropecuário, 1,41% na indústria extrativa, 5,31% na indústria de transformação, 5,23% no setor 
de construção, 1,25% nos setores de utilidade pública, 13,03% no comércio e 69,25% no setor de servi-
ços (PNUD/Ipea).  
 
Ostenta o mais elevado Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) do Rio de Janei-ro (FGV, 
2011). 
 
A cidade é um dos principais centros financeiros, comerciais e industriais do Estado do Rio de Janeiro, 
sendo a 12ª entre as 100 melhores cidades brasileiras para se fazer negócios (Firjan). Niterói vem regis-
trando um alto índice de investimentos na cidade, principalmente imobiliários e comerciários, advindos 
tanto da herança de ter sido a capital estadual, como por sua proximidade geográfica com a cidade do 
Rio de Janeiro. Absorve um intenso desenvol-vimento das atividades de exploração de petróleo offsho-
re na Bacia de Santos e da Bacia de Campos (CEPERJ). E ainda há grande oferta de escritórios de serviços 
especializados, hospitais, universidades, museus e shoppings. 
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Tendo em vista os dados acima, a IES acredita que a demanda por cursos de ensino superior, na Região, 
é grande, o que justifica a implantação do polo de Niterói. 
 
Adicionalmente, acreditamos que a operação do polo no município de Niterói contribuirá para a eleva-
ção da taxa bruta nacional de matrícula nos cursos atuais de 27,8% para 50% e da taxa líquida de matrí-
cula dos atuais de 14,6% para 33% da população, conforme previsto nas metas do PNE correspondente 
ao decênio 2011-2020. 
 
Dessa forma, a Educação à Distância (EAD) apresenta-se como importante instrumento para a produção 
e socialização do conhecimento na sociedade e desenvolvimento da Região. Essa modalidade ultrapassa 
as barreiras de tempo e espaço, oferecendo cursos pautados em projetos pedagógicos que proporcio-
nam conhecimento sobre os fundamentos pedagógicos e institucionais, visando ações voltadas para o 
desenvolvimento econômico e inclusão social, cumprindo assim o seu papel de formar profissionais 
aderentes à demanda do mercado, fomentando o desenvolvimento da região. 
 
Reconhecida como uma instituição de excelência no ensino, a IES legitimará um padrão de alta qualida-
de na formação dos profissionais na modalidade EaD, através da qualificação/capacitação dos docentes 
e tutores, dos PPCs alinhados às demandas sociais e profissionais  e através da incorporação dos avan-
ços tecnológicos que contribuam para a efetivação do processo de ensino-aprendizagem. 
 
 
 
 
 
7672 – EAD Norte Shopping 
Endereço: Avenida Dom Helder Câmara, 4740 a 5840, Pilares – Rio de Janeiro/RJ   
 
A Educação à Distância no polo Universitário do Norte Shopping é uma área estratégica que está inte-
grada à própria missão da IES, contribuindo para a consecução do seu Projeto Pedagógico Institucional. 
Dentre os objetivos institucionais, encontramos a missão de possibilitar a construção do conhecimento 
e formação continuada aos educandos e profissionais da região. A EaD tem se tornado uma realidade 
em nossa sociedade, sobressaindo-se como uma nova e viável alternativa de ensino, sobretudo na for-
ma confortável e economicamente favorável de permitir que pessoas de regiões distantes dos grandes 
centros tenham acesso ao aprendizado e à formação de qualidade. 
 
A Educação à Distância no polo Norte Shopping está em sintonia com os interesses da sociedade em 
geral, assim como com as tendências do mercado e com o estado da arte nas modalidades e metodolo-
gias de ensino.  
 
O campus Norte Shopping da Universidade Estácio de Sá está localizado no bairro Cachambi, na Zona 
Norte do município do Rio de Janeiro, localizado no estado homônimo. Neste cenário, a IES busca o 
credenciamento do polo Norte Shopping como forma de ampliar a oferta de cursos superiores e de 
educação continuada, na modalidade à distância, para atender à demanda de desenvolvimento do mu-
nicípio e à sua população egressa do Ensino Médio, conforme dados a seguir: 
 
A população do bairro estimada em 2010 (IBGE) é de 42.415 habitantes.  
 
Em todo o município do Rio de Janeiro, a população de estudantes do Ensino Médio é de 223.603  (IBGE 
2015) e em 2010, considerando-se a população municipal de 18 a 20 anos, 45,91% possuíam o ensino 
médio completo (PNUD). 
 



313 

 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2015 o PIB per capita do 
Município somou R$ 49.527,98. 
 
Além do Norte Shopping, o bairro possui um forte comércio, principalmente na Rua Cachambi. Possui, 
também, quatro grandes complexos residenciais. 
Atualmente, o Cachambi é considerado um dos bairros da cidade do Rio de Janeiro que possui o maior 
número de creches, escolas e educandários que vão desde o início do Ensino Funda-mental até Univer-
sidades. 
 
Tendo em vista os dados acima, a IES acredita que a demanda por cursos de ensino superior, na Região, 
é grande, o que justifica a implantação do polo Norte Shopping. 
 
Adicionalmente, acreditamos que a operação do polo Norte Shopping contribuirá para a eleva-ção da 
taxa bruta nacional de matrícula nos cursos atuais de 27,8% para 50% e da taxa líquida de matrícula dos 
atuais de 14,6% para 33% da população, conforme previsto nas metas do PNE correspondente ao decê-
nio 2011-2020. 
 
Dessa forma, a Educação à Distância (EAD) apresenta-se como importante instrumento para a produção 
e socialização do conhecimento na sociedade e desenvolvimento da Região. Essa modalidade ultrapassa 
as barreiras de tempo e espaço, oferecendo cursos pautados em projetos pedagógicos que proporcio-
nam conhecimento sobre os fundamentos pedagógicos e institucionais, visando ações voltadas para o 
desenvolvimento econômico e inclusão social, cumprindo assim o seu papel de formar profissionais 
aderentes à demanda do mercado, fomentando o desenvolvimento da região. 
 
Reconhecida como uma instituição de excelência no ensino, a IES legitimará um padrão de alta qualida-
de na formação dos profissionais na modalidade EaD, através da qualificação/capacitação dos docentes 
e tutores, dos PPCs alinhados às demandas sociais e profissionais  e através da incorporação dos avan-
ços tecnológicos que contribuam para a efetivação do processo de ensino-aprendizagem. 
 
 
 
 
 
441 – EAD Nova América 
Endereço: Avenida Pastor Luther King Jr. 126 – Del Castilho, Rio de Janeiro/RJ   
 
A Educação à Distância no polo Universitário Nova América é uma área estratégica que está integrada à 
própria missão da IES, contribuindo para a consecução do seu Projeto Pedagógico Institucional. Dentre 
os objetivos institucionais, encontramos a missão de possibilitar a construção do conhecimento e for-
mação continuada aos educandos e profissionais da região. A EaD tem se tornado uma realidade em 
nossa sociedade, sobressaindo-se como uma nova e viável alternativa de ensino, sobretudo na forma 
confortável e economicamente favorável de permitir que pessoas de regiões distantes dos grandes cen-
tros tenham acesso ao aprendizado e à formação de qualidade. 
 
A Educação à Distância no polo Nova América está em sintonia com os interesses da sociedade em ge-
ral, assim como com as tendências do mercado e com o estado da arte nas modalidades e metodologias 
de ensino.  
 
O campus Nova América da Universidade Estácio de Sá está localizado no bairro Del Castilho, na Zona 
Norte do município do Rio de Janeiro, localizado no estado homônimo. Neste cenário, a IES busca o 
credenciamento do polo Nova América como forma de ampliar a oferta de cursos superiores e de edu-
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cação continuada, na modalidade à distância, para atender à demanda de desenvolvimento do municí-
pio e à sua população egressa do Ensino Médio, conforme dados a seguir: 
 
A população do bairro estimada em 2010 (IBGE) é de  
15.610 habitantes.  
 
Em todo o município do Rio de Janeiro, a população de estudantes do Ensino Médio é de 223.603  (IBGE 
2015) e em 2010, considerando-se a população municipal de 18 a 20 anos, 45,91% possuíam o ensino 
médio completo (PNUD). 
 
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2015 o PIB per capita do 
Município somou R$ 49.527,98. 
 
É um bairro alimentado pela estação do metrô (Linha 2), que está interligada ao Shopping Nova Améri-
ca, que foi construído no lugar da antiga fábrica de tecidos Nova América. 
 
Tendo em vista os dados acima, a IES acredita que a demanda por cursos de ensino superior, na Região, 
é grande, o que justifica a implantação do polo Nova América. 
 
Adicionalmente, acreditamos que a operação do polo Nova América contribuirá para a elevação da taxa 
bruta nacional de matrícula nos cursos atuais de 27,8% para 50% e da taxa líquida de matrícula dos atu-
ais de 14,6% para 33% da população, conforme previsto nas metas do PNE correspondente ao decênio 
2011-2020. 
 
Dessa forma, a Educação à Distância (EAD) apresenta-se como importante instrumento para a produção 
e socialização do conhecimento na sociedade e desenvolvimento da Região. Essa modalidade ultrapassa 
as barreiras de tempo e espaço, oferecendo cursos pautados em projetos pedagógicos que proporcio-
nam conhecimento sobre os fundamentos pedagógicos e institucionais, visando ações voltadas para o 
desenvolvimento econômico e inclusão social, cumprindo assim o seu papel de formar profissionais 
aderentes à demanda do mercado, fomentando o desenvolvimento da região. 
 
Reconhecida como uma instituição de excelência no ensino, a IES legitimará um padrão de alta qualida-
de na formação dos profissionais na modalidade EaD, através da qualificação/capacitação dos docentes 
e tutores, dos PPCs alinhados às demandas sociais e profissionais  e através da incorporação dos avan-
ços tecnológicos que contribuam para a efetivação do processo de ensino-aprendizagem. 
 
 
 
 
 
442- EAD Nova Friburgo 
Endereço: Jardim Sans Souci, S/N, Braunes, Nova Friburgo – Rio de Janeiro/RJ   
 
A Educação à Distância no polo Universitário de Nova Friburgo é uma área estratégica que está integra-
da à própria missão da IES, contribuindo para a consecução do seu Projeto Pedagógico Institucional. 
Dentre os objetivos institucionais, encontramos a missão de possibilitar a construção do conhecimento 
e formação continuada aos educandos e profissionais da região. A EaD tem se tornado uma realidade 
em nossa sociedade, sobressaindo-se como uma nova e viável alternativa de ensino, sobretudo na for-
ma confortável e economicamente favorável de permitir que pessoas de regiões distantes dos grandes 
centros tenham acesso ao aprendizado e à formação de qualidade. 
 



315 

 

A Educação à Distância no polo de Nova Friburgo está em sintonia com os interesses da sociedade em 
geral, assim como com as tendências do mercado e com o estado da arte nas modalidades e metodolo-
gias de ensino.  
 
O município de Nova Friburgo, localizadono estado do Rio de Janeiro, possui seis instituições de Ensino 
Superior presencial e dezesseis estabelecimentos que oferecem Ensino à Distância (MEC). Neste cená-
rio, a IES busca o credenciamento do polo de Nova Friburgo como forma de ampliar a oferta de cursos 
superiores e de educação continuada, na modalidade à distância, para atender à demanda de desenvol-
vimento do município e à sua população egressa do Ensino Médio, conforme dados a seguir: 
 
A população de Nova Friburgo estimada em 2017 (IBGE) é de 185.381, e a população de estudantes do 
Ensino Médio do Município é de 5.895  (IBGE 2015) e em 2010, considerando-se a população municipal 
de 18 a 20 anos,  46,30% possuíam o ensino médio completo (PNUD). 
 
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2015 seu PIB per capita so-
mou R$ 23.939,88.  
 
Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais do município, 5,95% trabalhavam no 
setor agropecuário, 0,23% na indústria extrativa, 27,59% na indústria de transformação, 6,42% no setor 
de construção, 0,61% nos setores de utilidade pública, 16,50% no comércio e 38,77% no setor de servi-
ços. (PNUD/Ipea).  
 
Tendo em vista os dados acima, a IES acredita que a demanda por cursos de ensino superior, na Região, 
é grande, o que justifica a implantação do polo de Nova Friburgo. 
 
Adicionalmente, acreditamos que a operação do polo no município de Nova Friburgo contribuirá para a 
elevação da taxa bruta nacional de matrícula nos cursos atuais de 27,8% para 50% e da taxa líquida de 
matrícula dos atuais de 14,6% para 33% da população, conforme previsto nas metas do PNE correspon-
dente ao decênio 2011-2020. 
 
Dessa forma, a Educação à Distância (EAD) apresenta-se como importante instrumento para a produção 
e socialização do conhecimento na sociedade e desenvolvimento da Região. Essa modalidade ultrapassa 
as barreiras de tempo e espaço, oferecendo cursos pautados em projetos pedagógicos que proporcio-
nam conhecimento sobre os fundamentos pedagógicos e institucionais, visando ações voltadas para o 
desenvolvimento econômico e inclusão social, cumprindo assim o seu papel de formar profissionais 
aderentes à demanda do mercado, fomentando o desenvolvimento da região. 
 
Reconhecida como uma instituição de excelência no ensino, a IES legitimará um padrão de alta qualida-
de na formação dos profissionais na modalidade EaD, através da qualificação/capacitação dos docentes 
e tutores, dos PPCs alinhados às demandas sociais e profissionais  e através da incorporação dos avan-
ços tecnológicos que contribuam para a efetivação do processo de ensino-aprendizagem. 
 
 
 
 
 
2744 – EAD Nova Iguaçu 
Rua Oscar Soares, 1466 – Centro, Nova Iguaçu/RJ   
 
A Educação à Distância no polo Universitário de Nova Iguaçu é uma área estratégica que está integrada 
à própria missão da IES, contribuindo para a consecução do seu Projeto Pedagógico Institucional. Den-
tre os objetivos institucionais, encontramos a missão de possibilitar a construção do conhecimento e 
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formação continuada aos educandos e profissionais da região. A EaD tem se tornado uma realidade em 
nossa sociedade, sobressaindo-se como uma nova e viável alternativa de ensino, sobretudo na forma 
confortável e economicamente favorável de permitir que pessoas de regiões distantes dos grandes cen-
tros tenham acesso ao aprendizado e à formação de qualidade. 
 
A Educação à Distância no polo de Nova Iguaçu está em sintonia com os interesses da sociedade em 
geral, assim como com as tendências do mercado e com o estado da arte nas modalidades e metodolo-
gias de ensino.  
 
O município de Nova Iguaçu, localizado na Baixada Fluminense, no estado do Rio de Janeiro, possui oito 
instituições de Ensino Superior presencial e dezesseis estabelecimentos que oferecem Ensino à Distân-
cia (MEC). Neste cenário, a IES busca o credenciamento do polo de Nova Iguaçu como forma de ampliar 
a oferta de cursos superiores e de educação continuada, na modalidade à distância, para atender à de-
manda de desenvolvimento do município e à sua po-pulação egressa do Ensino Médio, conforme dados 
a seguir: 
 
A população de Nova Iguaçu estimada em 2017 (IBGE) é de 798.647, e a população de estudantes do 
Ensino Médio do Município é de 33.878  (IBGE 2015) e em 2010, considerando-se a população munici-
pal de 18 a 20 anos,  38,81% possuíam o Ensino médio completo (PNUD). 
 
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2015 seu PIB per capita so-
mou R$ 19.750,93.  
 
Nova Iguaçu é o maior município da Baixada Fluminense em extensão territorial e segundo em popula-
ção. Possui um dos centros comerciais mais importantes do Estado do Rio de Janeiro, um polo que atrai 
consumidores das cidades de seu entorno. 
 
Historicamente uma "cidade dormitório", Nova Iguaçu tem mudado seu perfil sócio-econômico nos 
últimos anos, com a instalação no município importantes empresas.  
 
Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais do município, 0,84% trabalhavam no 
setor agropecuário, 0,41% na indústria extrativa, 8,51% na indústria de transformação, 10,47% no setor 
de construção, 1,17% nos setores de utilidade pública, 17,90% no comér-cio e 52,95% no setor de servi-
ços (PNUD/Ipea).  
 
Tendo em vista os dados acima, a IES acredita que a demanda por cursos de ensino superior, na Região, 
é grande, o que justifica a implantação do polo de Nova Iguaçu. 
 
Adicionalmente, acreditamos que a operação do polo no município de Nova Iguaçu contribuirá para a 
elevação da taxa bruta nacional de matrícula nos cursos atuais de 27,8% para 50% e da taxa líquida de 
matrícula dos atuais de 14,6% para 33% da população, conforme previsto nas metas do PNE correspon-
dente ao decênio 2011-2020. 
 
Dessa forma, a Educação à Distância (EAD) apresenta-se como importante instrumento para a produção 
e socialização do conhecimento na sociedade e desenvolvimento da Região. Essa modalidade ultrapassa 
as barreiras de tempo e espaço, oferecendo cursos pautados em projetos pedagógicos que proporcio-
nam conhecimento sobre os fundamentos pedagógicos e institucionais, visando ações voltadas para o 
desenvolvimento econômico e inclusão social, cumprindo assim o seu papel de formar profissionais 
aderentes à demanda do mercado, fomentando o desenvolvimento da região. 
 
Reconhecida como uma instituição de excelência no ensino, a IES legitimará um padrão de alta qualida-
de na formação dos profissionais na modalidade EaD, através da qualificação/capacitação dos docentes 
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e tutores, dos PPCs alinhados às demandas sociais e profissionais  e através da incorporação dos avan-
ços tecnológicos que contribuam para a efetivação do processo de ensino-aprendizagem. 
 
 
 
 
 
35064 – EAD Ourinhos 
Endereçi: Avenida Luís Saldanha rodriguesm Qd. C 1 A – Nova Ourinhos, Ourinhos/SP   
 
A Educação à Distância no polo Universitário de Ourinhos é uma área estratégica que está integrada à 
própria missão da IES, contribuindo para a consecução do seu Projeto Pedagógico Institucional. Dentre 
os objetivos institucionais, encontramos a missão de possibilitar a construção do conhecimento e for-
mação continuada aos educandos e profissionais da região. A EaD tem se tornado uma realidade em 
nossa sociedade, sobressaindo-se como uma nova e viável alternativa de ensino, sobretudo na forma 
confortável e economicamente favorável de permitir que pessoas de regiões distantes dos grandes cen-
tros tenham acesso ao aprendizado e à formação de qualidade. 
 
A Educação à Distância no polo de Ourinhos está em sintonia com os interesses da sociedade em geral, 
assim como com as tendências do mercado e com o estado da arte nas modalidades e metodologias de 
ensino.  
 
O município de Ourinhos, localizado no estado de São Paulo, possui quatro instituições de Ensino Supe-
rior presencial e quinze estabelecimentos que oferecem Ensino à Distância (MEC). Neste cenário, a IES 
busca o credenciamento do polo de Ourinhos como forma de ampliar a oferta de cursos superiores e de 
educação continuada, na modalidade à distância, para atender à demanda de desenvolvimento do mu-
nicípio e à sua população egressa do Ensino Médio, conforme dados a seguir: 
 
A população de Ourinhos estimada em 2017 (IBGE) é de 111.813, e a população de estudantes do Ensi-
no Médio do Município é de 4.353  (IBGE 2015) e em 2010, considerando-se a população municipal de 
18 a 20 anos,  52,52% possuíam o ensino médio completo (PNUD). 
 
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2015 seu PIB per capita so-
mou R$ 25.187,09.  
 
Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais do município, 3,12% trabalhavam no 
setor agropecuário, 0,32% na indústria extrativa, 15,63% na indústria de transformação, 7,96% no setor 
de construção, 2,08% nos setores de utilidade pública, 18,16% no comércio e 47,56% no setor de servi-
ços  (PNUD/Ipea).  
 
Tendo em vista os dados acima, a IES acredita que a demanda por cursos de ensino superior, na Região, 
é grande, o que justifica a implantação do polo de Ourinhos. 
 
Adicionalmente, acreditamos que a operação do polo no município de Ourinhos contribuirá para a ele-
vação da taxa bruta nacional de matrícula nos cursos atuais de 27,8% para 50% e da taxa líquida de ma-
trícula dos atuais de 14,6% para 33% da população, conforme previsto nas metas do PNE 
correspondente ao decênio 2011-2020. 
 
Dessa forma, a Educação à Distância (EAD) apresenta-se como importante instrumento para a produção 
e socialização do conhecimento na sociedade e desenvolvimento da Região. Essa modalidade ultrapassa 
as barreiras de tempo e espaço, oferecendo cursos pautados em projetos pedagógicos que proporcio-
nam conhecimento sobre os fundamentos pedagógicos e institucionais, visando ações voltadas para o 
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desenvolvimento econômico e inclusão social, cumprindo assim o seu papel de formar profissionais 
aderentes à demanda do mercado, fomentando o desenvolvimento da região. 
 
Reconhecida como uma instituição de excelência no ensino, a IES legitimará um padrão de alta qualida-
de na formação dos profissionais na modalidade EaD, através da qualificação/capacitação dos docentes 
e tutores, dos PPCs alinhados às demandas sociais e profissionais  e através da incorporação dos avan-
ços tecnológicos que contribuam para a efetivação do processo de ensino-aprendizagem. 
 
 
 
 
 
35031 – EAD Pará 
Endereço: Rua da Municipalidade, 839 – Reduto, Belém/PA   
 
A Educação à Distância no polo Universitário Pará é uma área estratégica que está integrada à própria 
missão da IES, contribuindo para a consecução do seu Projeto Pedagógico Institucional. Dentre os obje-
tivos institucionais, encontramos a missão de possibilitar a construção do conhecimento e formação 
continuada aos educandos e profissionais da região. A EaD tem se tornado uma realidade em nossa 
sociedade, sobressaindo-se como uma nova e viável alternativa de ensino, sobretudo na forma confor-
tável e economicamente favorável de permitir que pessoas de regiões distantes dos grandes centros 
tenham acesso ao aprendizado e à formação de quali-dade. 
 
A Educação à Distância no polo Pará  está em sintonia com os interesses da sociedade em geral, assim 
como com as tendências do mercado e com o estado da arte nas modalidades e metodologias de ensi-
no.  
 
O polo Pará da Universidade Estácio de Sá está localizado no município de Belém, capital do estado do 
Pará. Belém possui vinte e cinco instituições de Ensino Superior presencial e trinta e oito estabelecimen-
tos que oferecem Ensino à Distância (MEC). Neste cenário, a IES busca o credenciamento do polo Pará 
como forma de ampliar a oferta de cursos superiores e de edu-cação continuada, na modalidade à dis-
tância, para atender à demanda de desenvolvimento do município e à sua população egressa do Ensino 
Médio, conforme dados a seguir: 
 
A população de Belém estimada em 2017 (IBGE) é de 1.452.275, e a população de estudantes do Ensino 
Médio do Município é de 63.106  (IBGE 2015) e em 2010, considerando-se a população municipal de 18 
a 20 anos,  39,48% possuíam o ensino médio completo (PNUD). 
 
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2015 seu PIB per capita so-
mou R$ 20.340,21.  
 
Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais do município, 1,62% trabalhavam no 
setor agropecuário, 0,25% na indústria extrativa, 5,48% na indústria de transformação, 7,49% no setor 
de construção, 0,97% nos setores de utilidade pública, 23,09% no comércio e 54,16% no setor de servi-
ços (PNUD/Ipea).  
 
Tendo em vista os dados acima, a IES acredita que a demanda por cursos de ensino superior, na Região, 
é grande, o que justifica a implantação do polo Pará. 
 
Adicionalmente, acreditamos que a operação do polo no município de Belém contribuirá para a eleva-
ção da taxa bruta nacional de matrícula nos cursos atuais de 27,8% para 50% e da taxa líquida de matrí-
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cula dos atuais de 14,6% para 33% da população, conforme previsto nas metas do PNE correspondente 
ao decênio 2011-2020. 
 
Dessa forma, a Educação à Distância (EAD) apresenta-se como importante instrumento para a produção 
e socialização do conhecimento na sociedade e desenvolvimento da Região. Essa modalidade ultrapassa 
as barreiras de tempo e espaço, oferecendo cursos pautados em projetos pedagógicos que proporcio-
nam conhecimento sobre os fundamentos pedagógicos e institucionais, visando ações voltadas para o 
desenvolvimento econômico e inclusão social, cumprindo assim o seu papel de formar profissionais 
aderentes à demanda do mercado, fomentando o desenvolvimento da região. 
 
Reconhecida como uma instituição de excelência no ensino, a IES legitimará um padrão de alta qualida-
de na formação dos profissionais na modalidade EaD, através da qualificação/capacitação dos docentes 
e tutores, dos PPCs alinhados às demandas sociais e profissionais  e através da incorporação dos avan-
ços tecnológicos que contribuam para a efetivação do processo de ensino-aprendizagem. 
 
 
 
 
 
1077739 – EAD Parnaíba 
Endereço: Rua Beija Flor, 1124 – Frei Higino, Parnaíba/PI   
 
A Educação à Distância no polo Universitário Parnaíba é uma área estratégica que está integra-da à pró-
pria missão da IES, contribuindo para a consecução do seu Projeto Pedagógico Institucional. Dentre os 
objetivos institucionais, encontramos a missão de possibilitar a construção do conhecimento e forma-
ção continuada aos educandos e profissionais da região. A EaD tem se tornado uma realidade em nossa 
sociedade, sobressaindo-se como uma nova e viável alternativa de ensino, sobretudo na forma confor-
tável e economicamente favorável de permitir que pessoas de regiões distantes dos grandes centros 
tenham acesso ao aprendizado e à formação de qualidade. 
 
A Educação à Distância no polo Parnaíba está em sintonia com os interesses da sociedade em geral, 
assim como com as tendências do mercado e com o estado da arte nas modalidades e metodologias de 
ensino.  
 
O município de Parnaíba, localizado no estado do Piauí, possui sete instituições de Ensino Supe-rior 
presencial e doze estabelecimentos que oferecem Ensino à Distância (MEC). Neste cenário, a IES busca 
o credenciamento do polo de Pranaíba como forma de ampliar a oferta de cursos superiores e de edu-
cação continuada, na modalidade à distância, para atender à demanda de desenvolvimento do municí-
pio e à sua população egressa do Ensino Médio, conforme dados a seguir: 
 
A população de Parnaíba estimada em 2017 (IBGE) é de 150.547, e a população de estudantes do Ensi-
no Médio do Município é de 6.222  (IBGE 2015) e em 2010, considerando-se a população municipal de 
18 a 20 anos,  32,08% possuíam o ensino médio completo (PNUD). 
 
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2015 seu PIB per capita so-
mou R$ 11.983,14.  
 
Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais do município, 8,50% trabalhavam no 
setor agropecuário, 0,22% na indústria extrativa, 7,58% na indústria de transformação, 10,03% no setor 
de construção, 1,18% nos setores de utilidade pública, 24,02% no comér-cio e 46,56% no setor de servi-
ços (PNUD/Ipea).  
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Tendo em vista os dados acima, a IES acredita que a demanda por cursos de ensino superior, na Região, 
é grande, o que justifica a implantação do polo de Parnaíba. 
 
Adicionalmente, acreditamos que a operação do polo no município de Parnaíba contribuirá para a ele-
vação da taxa bruta nacional de matrícula nos cursos atuais de 27,8% para 50% e da taxa líquida de ma-
trícula dos atuais de 14,6% para 33% da população, conforme previsto nas metas do PNE 
correspondente ao decênio 2011-2020. 
 
Dessa forma, a Educação à Distância (EAD) apresenta-se como importante instrumento para a produção 
e socialização do conhecimento na sociedade e desenvolvimento da Região. Essa modalidade ultrapassa 
as barreiras de tempo e espaço, oferecendo cursos pautados em projetos pedagógicos que proporcio-
nam conhecimento sobre os fundamentos pedagógicos e institucionais, visando ações voltadas para o 
desenvolvimento econômico e inclusão social, cumprindo assim o seu papel de formar profissionais 
aderentes à demanda do mercado, fomentando o desenvolvimento da região. 
 
Reconhecida como uma instituição de excelência no ensino, a IES legitimará um padrão de alta qualida-
de na formação dos profissionais na modalidade EaD, através da qualificação/capacitação dos docentes 
e tutores, dos PPCs alinhados às demandas sociais e profissionais  e através da incorporação dos avan-
ços tecnológicos que contribuam para a efetivação do processo de ensino-aprendizagem. 
 
 
 
 
 
1085437 – EAD Passa Quatro 
Endereço: Avenida Saudade, 32 – Vila Tereza, Passa Quatro/MG   
 
A Educação à Distância no polo Universitário de Passa Quatro é uma área estratégica que está integrada 
à própria missão da IES, contribuindo para a consecução do seu Projeto Pedagógico Institucional. Den-
tre os objetivos institucionais, encontramos a missão de possibilitar a construção do conhecimento e 
formação continuada aos educandos e profissionais da região. A EaD tem se tornado uma realidade em 
nossa sociedade, sobressaindo-se como uma nova e viável alternativa de ensino, sobretudo na forma 
confortável e economicamente favorável de permitir que pessoas de regiões distantes dos grandes cen-
tros tenham acesso ao aprendizado e à formação de qualidade. 
 
A Educação à Distância no polo de Passa Quatro está em sintonia com os interesses da sociedade em 
geral, assim como com as tendências do mercado e com o estado da arte nas modalidades e metodolo-
gias de ensino.  
 
O município de Passa Quatro, localizado no estado de Minas Gerais, não possui  instituição de Ensino 
Superior presencial e apenas dois estabelecimentos que oferecem Ensino à Distância (MEC). Neste ce-
nário, a IES busca o credenciamento do polo de Passa Quatro como forma de ampliar a oferta de cursos 
superiores e de educação continuada, na modalidade à distância, para atender à demanda de desenvol-
vimento do município e à sua população egressa do Ensino Médio, conforme dados a seguir: 
 
A população de Passa Quatro estimada em 2017 (IBGE) é de 16.470, e a população de estudantes do 
Ensino Médio do Município é de 604  (IBGE 2015) e em 2010, considerando-se a população municipal de 
18 a 20 anos,  38,13% possuíam o ensino mé-dio completo (PNUD). 
 
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2015 seu PIB per capita so-
mou R$ 18.441,47.  
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Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais do município, 16,72% tra-balhavam 
no setor agropecuário, 0,39% na indústria extrativa, 18,16% na indústria de transformação, 6,31% no 
setor de construção, 1,72% nos setores de utilidade pública, 10,01% no comércio e 39,62% no setor de 
serviços (PNUD/Ipea).  
 
Tendo em vista os dados acima, a IES acredita que a demanda por cursos de ensino superior, na Região, 
é grande, o que justifica a implantação do polo de Passa Quatro. 
 
Adicionalmente, acreditamos que a operação do polo no município de Passa Quatro contribuirá para a 
elevação da taxa bruta nacional de matrícula nos cursos atuais de 27,8% para 50% e da taxa líquida de 
matrícula dos atuais de 14,6% para 33% da população, conforme previsto nas metas do PNE correspon-
dente ao decênio 2011-2020. 
 
Dessa forma, a Educação à Distância (EAD) apresenta-se como importante instrumento para a produção 
e socialização do conhecimento na sociedade e desenvolvimento da Região. Essa modalidade ultrapassa 
as barreiras de tempo e espaço, oferecendo cursos pautados em projetos pedagógicos que proporcio-
nam conhecimento sobre os fundamentos pedagógicos e institucionais, visando ações voltadas para o 
desenvolvimento econômico e inclusão social, cumprindo assim o seu papel de formar profissionais 
aderentes à demanda do mercado, fomentando o desenvolvimento da região. 
 
Reconhecida como uma instituição de excelência no ensino, a IES legitimará um padrão de alta qualida-
de na formação dos profissionais na modalidade EaD, através da qualificação/capacitação dos docentes 
e tutores, dos PPCs alinhados às demandas sociais e profissionais  e através da incorporação dos avan-
ços tecnológicos que contribuam para a efetivação do processo de ensino-aprendizagem. 
 
1483 – EAD Petrópolis 
Endereço: Rua Bingen, 50 – Bingen, Petrópolis/RJ   
 
A Educação à Distância no polo Universitário de Petrópolis é uma área estratégica que está integrada à 
própria missão da IES, contribuindo para a consecução do seu Projeto Pedagógico Institucional. Dentre 
os objetivos institucionais, encontramos a missão de possibilitar a construção do conhecimento e for-
mação continuada aos educandos e profissionais da região. A EaD tem se tornado uma realidade em 
nossa sociedade, sobressaindo-se como uma nova e viável alternativa de ensino, sobretudo na forma 
confortável e economicamente favorável de permitir que pessoas de regiões distantes dos grandes cen-
tros tenham acesso ao aprendizado e à formação de qualidade. 
 
A Educação à Distância no polo de Petrópolis está em sintonia com os interesses da sociedade em geral, 
assim como com as tendências do mercado e com o estado da arte nas modalidades e metodologias de 
ensino.  
 
O município de Petrópolis, localizado no estado do Rio de Janeiro, possui  nove instituições de Ensino 
Superior presencial e quinze estabelecimentos que oferecem Ensino à Distância (MEC). Neste cenário, a 
IES busca o credenciamento do polo de Petrópolis como forma de ampliar a oferta de cursos superiores 
e de educação continuada, na modalidade à distância, para atender à demanda de desenvolvimento do 
município e à sua população egressa do Ensino Médio, conforme dados a seguir: 
 
A população de Petrópolis estimada em 2017 (IBGE) é de 298.235, e a população de estudantes do En-
sino Médio do Município é de 11.095  (IBGE 2015) e em 2010, considerando-se a população municipal 
de 18 a 20 anos,  40,41% possuíam o Ensino médio completo (PNUD). 
 
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2015 seu PIB per capita so-
mou R$ 37.636,57.  
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Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais do município, 1,71% trabalhavam no 
setor agropecuário, 0,42% na indústria extrativa, 16,05% na indústria de transformação, 7,78% no setor 
de construção, 0,84% nos setores de utilidade pública, 16,16% no comércio e 47,07% no setor de servi-
ços (PNUD/Ipea).  
 
Tendo em vista os dados acima, a IES acredita que a demanda por cursos de ensino superior, na Região, 
é grande, o que justifica a implantação do polo de Petrópolis. 
 
Adicionalmente, acreditamos que a operação do polo no município de Petrópolis contribuirá pa-ra a 
elevação da taxa bruta nacional de matrícula nos cursos atuais de 27,8% para 50% e da taxa líquida de 
matrícula dos atuais de 14,6% para 33% da população, conforme previsto nas metas do PNE correspon-
dente ao decênio 2011-2020. 
 
Dessa forma, a Educação à Distância (EAD) apresenta-se como importante instrumento para a produção 
e socialização do conhecimento na sociedade e desenvolvimento da Região. Essa modalidade ultrapassa 
as barreiras de tempo e espaço, oferecendo cursos pautados em projetos pedagógicos que proporcio-
nam conhecimento sobre os fundamentos pedagógicos e institucionais, visando ações voltadas para o 
desenvolvimento econômico e inclusão social, cumprindo assim o seu papel de formar profissionais 
aderentes à demanda do mercado, fomentando o desenvolvimento da região. 
 
Reconhecida como uma instituição de excelência no ensino, a IES legitimará um padrão de alta qualida-
de na formação dos profissionais na modalidade EaD, através da qualificação/capacitação dos docentes 
e tutores, dos PPCs alinhados às demandas sociais e profissionais  e através da incorporação dos avan-
ços tecnológicos que contribuam para a efetivação do processo de ensino-aprendizagem. 
 
 
 
 
 
1056493 – EAD Ponta Negra 
Endereço: Rua Dr. Hernany Hugo Gomes, 90 – Capim Macio, Natal/RN   
 
A Educação à Distância no polo Universitário de Ponta Negra é uma área estratégica que está integrada 
à própria missão da IES, contribuindo para a consecução do seu Projeto Pedagógico Institucional. Den-
tre os objetivos institucionais, encontramos a missão de possibilitar a construção do conhecimento e 
formação continuada aos educandos e profissionais da região. A EaD tem se tornado uma realidade em 
nossa sociedade, sobressaindo-se como uma nova e viável alternativa de ensino, sobretudo na forma 
confortável e economicamente favorável de permitir que pessoas de regiões distantes dos grandes cen-
tros tenham acesso ao aprendizado e à formação de qualidade. 
 
A Educação à Distância no polo de Ponta Negra está em sintonia com os interesses da sociedade em 
geral, assim como com as tendências do mercado e com o estado da arte nas modalidades e metodolo-
gias de ensino.  
 
O campus Ponta Negra da Universidade Esácio de Sá está localizado no município de Natal, capitla do 
estado do Rio Grande do Norte. Natal possui dezenove instituições de Ensino Superior presencial e vinte 
e oito estabelecimentos que oferecem Ensino à Distância (MEC). Neste cenário, a IES busca o credenci-
amento do polo de Ponta Negra como forma de ampliar a oferta de cursos superiores e de educação 
continuada, na modalidade à distância, para atender à demanda de desenvolvimento do município e à 
sua população egressa do Ensino Médio, conforme dados a seguir: 
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A população de Natal estimada em 2017 (IBGE) é de 885.180, e a população de estudantes do Ensino 
Médio do Município é de 34.207  (IBGE 2015) e em 2010, considerando-se a população municipal de 18 
a 20 anos,  47,80% possuíam o Ensino médio completo (PNUD). 
 
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2015 seu PIB per capita so-
mou R$ 37.636,57.  
 
Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais do município, 0,88% trabalhavam no 
setor agropecuário, 0,57% na indústria extrativa, 9,63% na indústria de transformação, 6,80% no setor 
de construção, 1,25% nos setores de utilidade pública, 20,11% no comércio e 56,05% no setor de servi-
ços (PNUD/Ipea).  
 
O bairro onde está localizado o campus de Ponta Negra, Capim Macio,  é o que apresenta me-lhor qua-
lidade de vida do município. Possui um dos metros quadrados mais caros da capital potiguar, além de 
contar com uma vasta gama de estabelecimentos comerciais, sobretudo res-taurantes, bares, universi-
dades e grandes redes de hipermercados.  
 
Tendo em vista os dados acima, a IES acredita que a demanda por cursos de ensino superior, na Região, 
é grande, o que justifica a implantação do polo de Ponta Negra. 
 
Adicionalmente, acreditamos que a operação do polo no município de Natal contribuirá para a elevação 
da taxa bruta nacional de matrícula nos cursos atuais de 27,8% para 50% e da taxa líquida de matrícula 
dos atuais de 14,6% para 33% da população, conforme previsto nas metas do PNE correspondente ao 
decênio 2011-2020. 
 
Dessa forma, a Educação à Distância (EAD) apresenta-se como importante instrumento para a produção 
e socialização do conhecimento na sociedade e desenvolvimento da Região. Essa modalidade ultrapassa 
as barreiras de tempo e espaço, oferecendo cursos pautados em projetos pedagógicos que proporcio-
nam conhecimento sobre os fundamentos pedagógicos e institucionais, visando ações voltadas para o 
desenvolvimento econômico e inclusão social, cumprindo assim o seu papel de formar profissionais 
aderentes à demanda do mercado, fomentando o desenvolvimento da região. 
 
Reconhecida como uma instituição de excelência no ensino, a IES legitimará um padrão de alta qualida-
de na formação dos profissionais na modalidade EaD, através da qualificação/capacitação dos docentes 
e tutores, dos PPCs alinhados às demandas sociais e profissionais  e através da incorporação dos avan-
ços tecnológicos que contribuam para a efetivação do processo de ensino-aprendizagem. 
 
 
 
 
 
35035 – EAD Prado 
Endereço: Rua Erê, 207 – Prado, Belo Horizonte/MG   
 
A Educação à Distância no polo Universitário de Prado é uma área estratégica que está integrada à pró-
pria missão da IES, contribuindo para a consecução do seu Projeto Pedagógico Institucional. Dentre os 
objetivos institucionais, encontramos a missão de possibilitar a construção do conhecimento e forma-
ção continuada aos educandos e profissionais da região. A EaD tem se tornado uma realidade em nossa 
sociedade, sobressaindo-se como uma nova e viável alternativa de ensino, sobretudo na forma confor-
tável e economicamente favorável de permitir que pessoas de regiões distantes dos grandes centros 
tenham acesso ao aprendizado e à formação de qualidade. 
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A Educação à Distância no polo de Prado está em sintonia com os interesses da sociedade em geral, 
assim como com as tendências do mercado e com o estado da arte nas modalidades e metodologias de 
ensino.  
 
O campus de Prado da Universidade Estácio de Sá está localizado em Belo Horizonte, capital do estado 
de Minas Gerais. O município possui 66 instituições de Ensino Superior presencial e 63 estabelecimen-
tos que oferecem Ensino à Distância (MEC). Neste cenário, a IES busca o credenciamento do polo de 
Prado como forma de ampliar a oferta de cursos superiores e de educação continuada, na modalidade à 
distância, para atender à demanda de desenvolvimento do município e à sua população egressa do En-
sino Médio, conforme dados a seguir: 
 
A população de Belo Horizonte estimada em 2017 (IBGE) é de 2.523.794, e a população de estudantes 
do Ensino Médio do Município é de 95.271  (IBGE 2015) e em 2010, considerando-se a população muni-
cipal de 18 a 20 anos,  52,84% possuíam o ensino médio completo (PNUD). 
 
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2015 seu PIB per capita so-
mou R$ 34.910,13.  
 
Entre 2000 e 2010, a taxa de atividade da população de 18 anos ou mais (ou seja, o percentual dessa 
população que era economicamente ativa) passou de 70,48% em 2000 para 70,87% em 2010. Ao mes-
mo tempo, sua taxa de desocupação (ou seja, o percentual da população economicamente ativa que 
estava desocupada) passou de 15,53% em 2000 para 6,07% em 2010 (PNUD/Ipea).  
 
A população do bairro Prado estimada em 2010 (IBGE) é de 13.800. Um dos bairros mais tradi-cionais 
de Belo Horizonte, o Prado esteve intimamente ligado à história da fundação da capital mineira. No 
campo dos negócios, a indústria de confecções se configura como a atividade que mais cresce no Prado, 
muitas residências do bairro estão sendo ocupadas pelas confecções, tornando o bairro o principal cen-
tro de confecção de moda de Belo Horizonte. 
 
Tendo em vista os dados acima, a IES acredita que a demanda por cursos de ensino superior, na Região, 
é grande, o que justifica a implantação do polo de Prado. 
 
Adicionalmente, acreditamos que a operação do polo no município de Belo Horizonte contribuirá para a 
elevação da taxa bruta nacional de matrícula nos cursos atuais de 27,8% para 50% e da taxa líquida de 
matrícula dos atuais de 14,6% para 33% da população, conforme previsto nas metas do PNE correspon-
dente ao decênio 2011-2020. 
 
Dessa forma, a Educação à Distância (EAD) apresenta-se como importante instrumento para a produção 
e socialização do conhecimento na sociedade e desenvolvimento da Região. Essa modalidade ultrapassa 
as barreiras de tempo e espaço, oferecendo cursos pautados em projetos pedagógicos que proporcio-
nam conhecimento sobre os fundamentos pedagógicos e institucionais, visando ações voltadas para o 
desenvolvimento econômico e inclusão social, cumprindo assim o seu papel de formar profissionais 
aderentes à demanda do mercado, fomentando o desenvolvimento da região. 
 
Reconhecida como uma instituição de excelência no ensino, a IES legitimará um padrão de alta qualida-
de na formação dos profissionais na modalidade EaD, através da qualificação/capacitação dos docentes 
e tutores, dos PPCs alinhados às demandas sociais e profissionais  e através da incorporação dos avan-
ços tecnológicos que contribuam para a efetivação do processo de ensino-aprendizagem. 
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1061018 – EAD Queimados 
Rua Dr. Eloy Teixeira, S/N – Centro, Queimados/RJ   
 
A Educação à Distância no polo Universitário de Queimados é uma área estratégica que está integrada à 
própria missão da IES, contribuindo para a consecução do seu Projeto Pedagógico Institucional. Dentre 
os objetivos institucionais, encontramos a missão de possibilitar a construção do conhecimento e for-
mação continuada aos educandos e profissionais da região. A EaD tem se tornado uma realidade em 
nossa sociedade, sobressaindo-se como uma nova e viável alternativa de ensino, sobretudo na forma 
confortável e economicamente favorável de permitir que pessoas de regiões distantes dos grandes cen-
tros tenham acesso ao aprendizado e à formação de qualidade. 
 
A Educação à Distância no polo de Queimados está em sintonia com os interesses da sociedade em ge-
ral, assim como com as tendências do mercado e com o estado da arte nas modalidades e metodologias 
de ensino.  
 
O município de Queimados, localizado no estado do Rio de Janeiro, possui duas instituições de Ensino 
Superior presencial e dois estabelecimentos que oferecem Ensino à Distância (MEC). Neste cenário, a 
IES busca o credenciamento do polo de Queimados como forma de ampliar a oferta de cursos superio-
res e de educação continuada, na modalidade à distância, para atender à demanda de desenvolvimento 
do município e à sua população egressa do Ensino Médio, conforme dados a seguir: 
 
A população de Queimados estimada em 2017 (IBGE) é de 145.386 , e a população de estudantes do 
Ensino Médio do Município é de 6.855  (IBGE 2015) e em 2010, considerando-se a população municipal 
de 18 a 20 anos,  33,41% possuíam o ensino médio completo (PNUD). 
 
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2015 seu PIB per capita so-
mou R$ 33.779,58.  
 
Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais do município, 0,63% trabalhavam no 
setor agropecuário, 0,20% na indústria extrativa, 7,18% na indústria de transformação, 12,87% no setor 
de construção, 1,46% nos setores de utilidade pública, 15,50% no comér-cio e 53,65% no setor de servi-
ços (PNUD/Ipea).  
 
Tendo em vista os dados acima, a IES acredita que a demanda por cursos de ensino superior, na Região, 
é grande, o que justifica a implantação do polo de Queimados. 
 
Adicionalmente, acreditamos que a operação do polo no município de Queimados contribuirá para a 
elevação da taxa bruta nacional de matrícula nos cursos atuais de 27,8% para 50% e da taxa líquida de 
matrícula dos atuais de 14,6% para 33% da população, conforme previsto nas metas do PNE correspon-
dente ao decênio 2011-2020. 
 
Dessa forma, a Educação à Distância (EAD) apresenta-se como importante instrumento para a produção 
e socialização do conhecimento na sociedade e desenvolvimento da Região. Essa modalidade ultrapassa 
as barreiras de tempo e espaço, oferecendo cursos pautados em projetos pedagógicos que proporcio-
nam conhecimento sobre os fundamentos pedagógicos e institucionais, visando ações voltadas para o 
desenvolvimento econômico e inclusão social, cumprindo assim o seu papel de formar profissionais 
aderentes à demanda do mercado, fomentando o desenvolvimento da região. 
 
Reconhecida como uma instituição de excelência no ensino, a IES legitimará um padrão de alta qualida-
de na formação dos profissionais na modalidade EaD, através da qualificação/capacitação dos docentes 
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e tutores, dos PPCs alinhados às demandas sociais e profissionais  e através da incorporação dos avan-
ços tecnológicos que contribuam para a efetivação do processo de ensino-aprendizagem. 
 
 
 
 
 
1814 – EAD R9 – Taquara 
Endereço: Rua André Rocha, 838 – Taquara, Rio de Janeiro/RJ   
 
A Educação à Distância no polo Universitário R9 - Taquara é uma área estratégica que está integrada à 
própria missão da IES, contribuindo para a consecução do seu Projeto Pedagógico Institucional. Dentre 
os objetivos institucionais, encontramos a missão de possibilitar a construção do conhecimento e for-
mação continuada aos educandos e profissionais da região. A EaD tem se tornado uma realidade em 
nossa sociedade, sobressaindo-se como uma nova e viável alternativa de ensino, sobretudo na forma 
confortável e economicamente favorável de permitir que pessoas de regiões distantes dos grandes cen-
tros tenham acesso ao aprendizado e à formação de qualidade. 
 
A Educação à Distância no polo R9 - Taquara está em sintonia com os interesses da sociedade em geral, 
assim como com as tendências do mercado e com o estado da arte nas modalidades e metodologias de 
ensino.  
 
O bairro da Taquara está localizado na região de Jacarepaguá, na Zona Oeste do município do Rio de 
Janeiro, no estado homônimo.  Possui duas instituições de Ensino Superior (MEC). Nes-te cenário, a IES 
busca o credenciamento do polo R9 - Taquara como forma de ampliar a oferta de cursos superiores e de 
educação continuada, na modalidade à distância, para atender à demanda de desenvolvimento do mu-
nicípio e à sua população egressa do Ensino Médio, conforme dados a seguir: 
 
A população da Taquara estimada em 2010 (IBGE) é de 102.126.  
 
É o maior polo econômico de Jacarepaguá, com importante comércio, incluindo muitos bares e restau-
rantes. O bairro conta ainda com dois corredores expressos de ônibus,  
 
Tendo em vista os dados acima, a IES acredita que a demanda por cursos de ensino superior, na Região, 
é grande, o que justifica a implantação do polo R9 - Taquara. 
 
Adicionalmente, acreditamos que a operação do polo no município do Rio de Janeiro contribuirá para a 
elevação da taxa bruta nacional de matrícula nos cursos atuais de 27,8% para 50% e da taxa líquida de 
matrícula dos atuais de 14,6% para 33% da população, conforme previsto nas metas do PNE correspon-
dente ao decênio 2011-2020. 
 
Dessa forma, a Educação à Distância (EAD) apresenta-se como importante instrumento para a produção 
e socialização do conhecimento na sociedade e desenvolvimento da Região. Essa modalidade ultrapassa 
as barreiras de tempo e espaço, oferecendo cursos pautados em projetos pedagógicos que proporcio-
nam conhecimento sobre os fundamentos pedagógicos e institucionais, visando ações voltadas para o 
desenvolvimento econômico e inclusão social, cumprindo assim o seu papel de formar profissionais 
aderentes à demanda do mercado, fomentando o desenvolvimento da região. 
 
Reconhecida como uma instituição de excelência no ensino, a IES legitimará um padrão de alta qualida-
de na formação dos profissionais na modalidade EaD, através da qualificação/capacitação dos docentes 
e tutores, dos PPCs alinhados às demandas sociais e profissionais  e através da incorporação dos avan-
ços tecnológicos que contribuam para a efetivação do processo de ensino-aprendizagem. 
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1848 – EAD Recreio 
Endereço: Avenida Alfredo Baltazar da Silveira, 580 – Cobertura – Shopping Barra World – Recreido 
dos Bandeirantes, Rio de Janeiro/RJ   
 
A Educação à Distância no polo Universitário do Recreio é uma área estratégica que está integrada à 
própria missão da IES, contribuindo para a consecução do seu Projeto Pedagógico Institucional. Dentre 
os objetivos institucionais, encontramos a missão de possibilitar a construção do conhecimento e for-
mação continuada aos educandos e profissionais da região. A EaD tem se tornado uma realidade em 
nossa sociedade, sobressaindo-se como uma nova e viável alternativa de ensino, sobretudo na forma 
confortável e economicamente favorável de permitir que pessoas de regiões distantes dos grandes cen-
tros tenham acesso ao aprendizado e à formação de qualidade. 
 
A Educação à Distância no polo do Recreio está em sintonia com os interesses da sociedade em geral, 
assim como com as tendências do mercado e com o estado da arte nas modalidades e metodologias de 
ensino.  
 
O bairro do Recreio está localizado na Zona Oeste do município do Rio de Janeiro, no estado homônimo.  
Possui duas instituições de Ensino Superior (MEC). Neste cenário, a IES busca o credenciamento do polo 
do Recreio como forma de ampliar a oferta de cursos superiores e de educação continuada, na modali-
dade à distância, para atender à demanda de desenvolvimento do município e à sua população egressa 
do Ensino Médio, conforme dados a seguir: 
 
Possui uma área territorial de 30.655 km² e uma população estimada em 2010 de 82.240 habitantes 
divididos em 38.705 domicílios (IBGE). 
 
Localizado a oeste do bairro da Barra da Tijuca e a leste de Guaratiba, o Recreio é o bairro do Rio de 
Janeiro que tem crescido mais rapidamente nos últimos anos.  
  
Tendo em vista os dados acima, a IES acredita que a demanda por cursos de ensino superior, na Região, 
é grande, o que justifica a implantação do polo do Recreio. 
 
Adicionalmente, acreditamos que a operação do polo do Recreio no município do Rio de Janei-ro con-
tribuirá para a elevação da taxa bruta nacional de matrícula nos cursos atuais de 27,8% para 50% e da 
taxa líquida de matrícula dos atuais de 14,6% para 33% da população, conforme previsto nas metas do 
PNE correspondente ao decênio 2011-2020. 
 
Dessa forma, a Educação à Distância (EAD) apresenta-se como importante instrumento para a produção 
e socialização do conhecimento na sociedade e desenvolvimento da Região. Essa modalidade ultrapassa 
as barreiras de tempo e espaço, oferecendo cursos pautados em projetos pedagógicos que proporcio-
nam conhecimento sobre os fundamentos pedagógicos e institucionais, visando ações voltadas para o 
desenvolvimento econômico e inclusão social, cumprindo assim o seu papel de formar profissionais 
aderentes à demanda do mercado, fomentando o desenvolvimento da região. 
 
Reconhecida como uma instituição de excelência no ensino, a IES legitimará um padrão de alta qualida-
de na formação dos profissionais na modalidade EaD, através da qualificação/capacitação dos docentes 
e tutores, dos PPCs alinhados às demandas sociais e profissionais  e através da incorporação dos avan-
ços tecnológicos que contribuam para a efetivação do processo de ensino-aprendizagem. 
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444 – EAD Resende 
Endereço: Rua Zenaide Vilela, S/N, Jardim Brasília, Resende/RJ   
 
A Educação à Distância no polo Universitário de Resende é uma área estratégica que está integrada à 
própria missão da IES, contribuindo para a consecução do seu Projeto Pedagógico Institucional. Dentre 
os objetivos institucionais, encontramos a missão de possibilitar a construção do conhecimento e for-
mação continuada aos educandos e profissionais da região. A EaD tem se tornado uma realidade em 
nossa sociedade, sobressaindo-se como uma nova e viável alternativa de ensino, sobretudo na forma 
confortável e economicamente favorável de permitir que pessoas de regiões distantes dos grandes cen-
tros tenham acesso ao aprendizado e à formação de qualidade. 
 
A Educação à Distância no polo de Resende está em sintonia com os interesses da sociedade em geral, 
assim como com as tendências do mercado e com o estado da arte nas modalidades e metodologias de 
ensino.  
 
O município de Resende, localizado no estado do Rio de Janeiro, possui  seis instituições de Ensino Su-
perior presencial e onze estabelecimentos que oferecem Ensino à Distância (MEC). Neste cenário, a IES 
busca o credenciamento do polo de Resende como forma de ampliar a oferta de cursos superiores e de 
educação continuada, na modalidade à distância, para atender à demanda de desenvolvimento do mu-
nicípio e à sua população egressa do Ensino Médio, conforme dados a seguir: 
 
A população de Resende estimada em 2017 (IBGE) é de 126.923, e a população de estudantes do Ensino 
Médio do Município é de 4.698  (IBGE 2015) e em 2010, considerando-se a população municipal de 18 a 
20 anos,  50,94% possuíam o ensino médio completo (PNUD). 
 
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2015 seu PIB per capita so-
mou R$ 50.334,00.  
 
Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais do município, 2,45% trabalhavam no 
setor agropecuário, 0,18% na indústria extrativa, 18,89% na indústria de transformação, 8,11% no setor 
de construção, 1,28% nos setores de utilidade pública, 14,14% no comércio e 48,72% no setor de servi-
ços (PNUD/Ipea). 
 
Resende é um importante polo industrial, automotivo, metalúrgico, de energia nuclear, turístico e sede 
do segundo maior complexo militar do mundo e maior da América Latina. 
 
Tendo em vista os dados acima, a IES acredita que a demanda por cursos de ensino superior, na Região, 
é grande, o que justifica a implantação do polo de Resende. 
 
Adicionalmente, acreditamos que a operação do polo no município de Resende contribuirá para a ele-
vação da taxa bruta nacional de matrícula nos cursos atuais de 27,8% para 50% e da taxa líquida de ma-
trícula dos atuais de 14,6% para 33% da população, conforme previsto nas metas do PNE 
correspondente ao decênio 2011-2020. 
 
Dessa forma, a Educação à Distância (EAD) apresenta-se como importante instrumento para a produção 
e socialização do conhecimento na sociedade e desenvolvimento da Região. Essa modalidade ultrapassa 
as barreiras de tempo e espaço, oferecendo cursos pautados em projetos pedagógicos que proporcio-
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nam conhecimento sobre os fundamentos pedagógicos e institucionais, visando ações voltadas para o 
desenvolvimento econômico e inclusão social, cumprindo assim o seu papel de formar profissionais 
aderentes à demanda do mercado, fomentando o desenvolvimento da região. 
 
Reconhecida como uma instituição de excelência no ensino, a IES legitimará um padrão de alta qualida-
de na formação dos profissionais na modalidade EaD, através da qualificação/capacitação dos docentes 
e tutores, dos PPCs alinhados às demandas sociais e profissionais  e através da incorporação dos avan-
ços tecnológicos que contribuam para a efetivação do processo de ensino-aprendizagem. 
 
 
 
 
 
35036 – EAD Salgado Filho 
Rua Teixeira de Freitas, 10 – Salgado Filho, Aracajú/SE   
 
A Educação à Distância no polo Universitário Salgado Filho em Aracaju é uma área estratégica que está 
integrada à própria missão da IES, contribuindo para a consecução do seu Projeto Pedagógico Instituci-
onal. Dentre os objetivos institucionais, encontramos a missão de possibilitar a construção do conheci-
mento e formação continuada aos educandos e profissionais da região. A EaD tem se tornado uma 
realidade em nossa sociedade, sobressaindo-se como uma nova e viável alternativa de ensino, sobretu-
do na forma confortável e economicamente favorável de permitir que pessoas de regiões distantes dos 
grandes centros tenham acesso ao aprendizado e à formação de qualidade. 
 
A Educação à Distância no polo Salgado Filho está em sintonia com os interesses da sociedade em geral, 
assim como com as tendências do mercado e com o estado da arte nas modalidades e metodologias de 
ensino.  
 
Salgado Filho é um bairro do município de Aracaju, localizado no estado do Sergipe. Aracaju possui de-
zesseis instituições de Ensino Superior presencial e vinte e oito estabelecimentos que oferecem ensino à 
distância (MEC). Neste cenário, a IES busca o credenciamento do polo Salgado Filho como forma de 
ampliar a oferta de cursos superiores e de educação continuada, na modalidade à distância, para aten-
der à demanda de desenvolvimento do município e à sua população egressa do Ensino Médio, confor-
me dados a seguir: 
 
A população do bairro Salgado Filho estimada em 2010 é 3.992 (IBGE). Aracaju teve população estimada 
em 2017 (IBGE) de 650.106  habitantes e a população de estudantes do Ensino Médio do Município de 
25.220 (IBGE 2015) e em 2010, considerando-se a população municipal de 18 a 20 anos,  50,71% possu-
íam o ensino médio completo (PNUD). 
 
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2015 o PIB per capita de 
Aracaju somou R$ 24.769,38.  
 
 
Tendo em vista os dados acima, a IES acredita que a demanda por cursos de ensino superior, na Região, 
é grande, o que justifica a implantação do polo de Angra dos Reis. 
 
Adicionalmente, acreditamos que a operação do polo no município de Salgado Filho - Araca-ju contribu-
irá para a elevação da taxa bruta nacional de matrícula nos cursos atuais de 27,8% para 50% e da taxa 
líquida de matrícula dos atuais de 14,6% para 33% da população, conforme previsto nas metas do PNE 
correspondente ao decênio 2011-2020. 
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Dessa forma, a Educação à Distância (EAD) apresenta-se como importante instrumento para a produção 
e socialização do conhecimento na sociedade e desenvolvimento da Região. Essa modalidade ultrapassa 
as barreiras de tempo e espaço, oferecendo cursos pautados em projetos pedagógicos que proporcio-
nam conhecimento sobre os fundamentos pedagógicos e institucionais, visando ações voltadas para o 
desenvolvimento econômico e inclusão social, cumprindo assim o seu papel de formar profissionais 
aderentes à demanda do mercado, fomentando o desenvolvimento da região. 
 
Reconhecida como uma instituição de excelência no ensino, a IES legitimará um padrão de alta qualida-
de na formação dos profissionais na modalidade EaD, através da qualificação/capacitação dos docentes 
e tutores, dos PPCs alinhados às demandas sociais e profissionais  e através da incorporação dos avan-
ços tecnológicos que contribuam para a efetivação do processo de ensino-aprendizagem. 
 
 
1085342 – EAD San Martin – Recife 
Endereço: Avenida General San Martin, 1449 – Bongi, Recife/PE   
 
A Educação à Distância no polo Universitário de San Martin é uma área estratégica que está integrada à 
própria missão da IES, contribuindo para a consecução do seu Projeto Pedagógico Institucional. Dentre 
os objetivos institucionais, encontramos a missão de possibilitar a construção do conhecimento e for-
mação continuada aos educandos e profissionais da região. A EaD tem se tornado uma realidade em 
nossa sociedade, sobressaindo-se como uma nova e viável alternativa de ensino, sobretudo na forma 
confortável e economicamente favorável de permitir que pessoas de regiões distantes dos grandes cen-
tros tenham acesso ao aprendizado e à formação de qualidade. 
 
A Educação à Distância no polo de San Martin está em sintonia com os interesses da sociedade em ge-
ral, assim como com as tendências do mercado e com o estado da arte nas modalidades e metodologias 
de ensino.  
 
O polo San Martin da Universidade Estácio de Sá está localizado no bairro Jiquiá da cidade do Recife, 
capital do estado de Pernambuco. Possui instituições de Ensino Superior presencial e estabelecimentos 
que oferecem Ensino à Distância. Neste cenário, a IES busca o credencia-mento do polo de San Martin 
como forma de ampliar a oferta de cursos superiores e de educação continuada, na modalidade à dis-
tância, para atender à demanda de desenvolvimento do município e à sua população egressa do Ensino 
Médio, conforme dados a seguir: 
 
A população do bairro de Jiquiá estimada em 2010 (IBGE) é de 10.245 habitantes. A população de estu-
dantes do Ensino Médio do Município do Recife é de 67.019  (IBGE 2015) e em 2010, considerando-se a 
população municipal de 18 a 20 anos,  46,66% possuíam o ensino médio completo (PNUD). 
 
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2015 o PIB per capita de 
Recife somou R$ 29.701,32.  
 
Tendo em vista os dados acima, a IES acredita que a demanda por cursos de ensino superior, na Região, 
é grande, o que justifica a implantação do polo de San Martin. 
 
Adicionalmente, acreditamos que a operação do polo de San Martin contribuirá para a elevação da taxa 
bruta nacional de matrícula nos cursos atuais de 27,8% para 50% e da taxa líquida de matrícula dos atu-
ais de 14,6% para 33% da população, conforme previsto nas metas do PNE correspondente ao decênio 
2011-2020. 
 
Dessa forma, a Educação à Distância (EAD) apresenta-se como importante instrumento para a produção 
e socialização do conhecimento na sociedade e desenvolvimento da Região. Essa modalidade ultrapassa 
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as barreiras de tempo e espaço, oferecendo cursos pautados em projetos pedagógicos que proporcio-
nam conhecimento sobre os fundamentos pedagógicos e institucionais, visando ações voltadas para o 
desenvolvimento econômico e inclusão social, cumprindo assim o seu papel de formar profissionais 
aderentes à demanda do mercado, fomentando o desenvolvimento da região. 
 
Reconhecida como uma instituição de excelência no ensino, a IES legitimará um padrão de alta qualida-
de na formação dos profissionais na modalidade EaD, através da qualificação/capacitação dos docentes 
e tutores, dos PPCs alinhados às demandas sociais e profissionais  e através da incorporação dos avan-
ços tecnológicos que contribuam para a efetivação do processo de ensino-aprendizagem. 
 
 
 
 
 
1085364 – EAD Santa Cruz 
Endereço: Rua General Olímpio, 100 – Santa Cruz, Rio de Janeiro/RJ   
 
A Educação à Distância no polo Universitário de Santa Cruz é uma área estratégica que está integrada à 
própria missão da IES, contribuindo para a consecução do seu Projeto Pedagógico Institucional. Dentre 
os objetivos institucionais, encontramos a missão de possibilitar a construção do conhecimento e for-
mação continuada aos educandos e profissionais da região. A EaD tem se tornado uma realidade em 
nossa sociedade, sobressaindo-se como uma nova e viável alternativa de ensino, sobretudo na forma 
confortável e economicamente favorável de permitir que pessoas de regiões distantes dos grandes cen-
tros tenham acesso ao aprendizado e à formação de qualidade. 
 
A Educação à Distância no polo de Santa Cruz está em sintonia com os interesses da sociedade em geral, 
assim como com as tendências do mercado e com o estado da arte nas modalidades e metodologias de 
ensino.  
 
O bairro de Santa Cruz está localizado na Zona Oeste do município do Rio de Janeiro, no esta-do homô-
nimo.  Possui quatro instituições de Ensino Superior (MEC). Neste cenário, a IES bus-ca o credenciamen-
to do polo de Santa Cruz como forma de ampliar a oferta de cursos superiores e de educação 
continuada, na modalidade à distância, para atender à demanda de desenvolvimento do município e à 
sua população egressa do Ensino Médio, conforme dados a seguir: 
 
Possui uma população estimada em 2010 de 217.333 habitantes (IBGE). 
 
Em todo o município do Rio de Janeiro, a população de estudantes do Ensino Médio é de 223.603  (IBGE 
2015) e em 2010, considerando-se a população municipal de 18 a 20 anos, 45,91% possuíam o ensino 
médio completo (PNUD). 
 
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2015 o PIB per capita do 
Município somou R$ 49.527,98. 
 
Santa Cruz é um bairro em franco crescimento. Possui um comércio bem desenvolvido, várias agências 
bancárias e inúmeras e diversificadas lojas. O bairro também possui extensas áreas rurais e uma zona 
industrial.  
  
Tendo em vista os dados acima, a IES acredita que a demanda por cursos de ensino superior, na Região, 
é grande, o que justifica a implantação do polo de Santa Cruz. 
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Adicionalmente, acreditamos que a operação do polo de Santa Cruz no município do Rio de Janeiro 
contribuirá para a elevação da taxa bruta nacional de matrícula nos cursos atuais de 27,8% para 50% e 
da taxa líquida de matrícula dos atuais de 14,6% para 33% da população, conforme previsto nas metas 
do PNE correspondente ao decênio 2011-2020. 
 
Dessa forma, a Educação à Distância (EAD) apresenta-se como importante instrumento para a produção 
e socialização do conhecimento na sociedade e desenvolvimento da Região. Essa modalidade ultrapassa 
as barreiras de tempo e espaço, oferecendo cursos pautados em projetos pedagógicos que proporcio-
nam conhecimento sobre os fundamentos pedagógicos e institucionais, visando ações voltadas para o 
desenvolvimento econômico e inclusão social, cumprindo assim o seu papel de formar profissionais 
aderentes à demanda do mercado, fomentando o desenvolvimento da região. 
 
Reconhecida como uma instituição de excelência no ensino, a IES legitimará um padrão de alta qualida-
de na formação dos profissionais na modalidade EaD, através da qualificação/capacitação dos docentes 
e tutores, dos PPCs alinhados às demandas sociais e profissionais  e através da incorporação dos avan-
ços tecnológicos que contribuam para a efetivação do processo de ensino-aprendizagem. 
 
 
 
 
 
2376 – EAD São João de Meriti 
Avenida Automóvel Clube, 2384 – Vilar dos Tele, São João de Meriti/RJ   
 
A Educação à Distância no polo Universitário de São João de Meriti é uma área estratégica que está 
integrada à própria missão da IES, contribuindo para a consecução do seu Projeto Pedagógico Instituci-
onal. Dentre os objetivos institucionais, encontramos a missão de possibilitar a construção do conheci-
mento e formação continuada aos educandos e profissionais da região. A EaD tem se tornado uma 
realidade em nossa sociedade, sobressaindo-se como uma nova e viável alternativa de ensino, sobretu-
do na forma confortável e economicamente favorável de permitir que pessoas de regiões distantes dos 
grandes centros tenham acesso ao aprendizado e à formação de qualidade. 
 
A Educação à Distância no polo de São João de Meriti está em sintonia com os interesses da sociedade 
em geral, assim como com as tendências do mercado e com o estado da arte nas modalidades e meto-
dologias de ensino.  
 
O município de São João de Meriti, localizado no estado do Rio de Janeiro, possui  quatro insti-tuições 
de Ensino Superior presencial e cinco estabelecimentos que oferecem Ensino à Distân-cia (MEC). Neste 
cenário, a IES busca o credenciamento do polo de São João de Meriti como forma de ampliar a oferta de 
cursos superiores e de educação continuada, na modalidade à distância, para atender à demanda de 
desenvolvimento do município e à sua população egressa do Ensino Médio, conforme dados a seguir: 
 
A população de São João de Meriti estimada em 2017 (IBGE) é de 460.461, e a população de estudantes 
do Ensino Médio do Município é de 19.740  (IBGE 2015) e em 2010, considerando-se a população muni-
cipal de 18 a 20 anos,  40,87% possuíam o Ensino médio completo (PNUD). 
 
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2015 seu PIB per capita so-
mou R$ 17.218,20.  
 
Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais do município, 0,18% trabalhavam no 
setor agropecuário, 0,31% na indústria extrativa, 11,09% na indústria de transformação, 8,02% no setor 
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de construção, 0,76% nos setores de utilidade pública, 20,42% no comércio e 52,92% no setor de servi-
ços (PNUD/Ipea). 
 
Tendo em vista os dados acima, a IES acredita que a demanda por cursos de ensino superior, na Região, 
é grande, o que justifica a implantação do polo de São João de Meriti. 
 
Adicionalmente, acreditamos que a operação do polo no município de São João de Meriti con-tribuirá 
para a elevação da taxa bruta nacional de matrícula nos cursos atuais de 27,8% para 50% e da taxa lí-
quida de matrícula dos atuais de 14,6% para 33% da população, conforme pre-visto nas metas do PNE 
correspondente ao decênio 2011-2020. 
 
Dessa forma, a Educação à Distância (EAD) apresenta-se como importante instrumento para a produção 
e socialização do conhecimento na sociedade e desenvolvimento da Região. Essa modalidade ultrapassa 
as barreiras de tempo e espaço, oferecendo cursos pautados em projetos pedagógicos que proporcio-
nam conhecimento sobre os fundamentos pedagógicos e institucionais, visando ações voltadas para o 
desenvolvimento econômico e inclusão social, cumprindo assim o seu papel de formar profissionais 
aderentes à demanda do mercado, fomentando o desenvolvimento da região. 
 
Reconhecida como uma instituição de excelência no ensino, a IES legitimará um padrão de alta qualida-
de na formação dos profissionais na modalidade EaD, através da qualificação/capacitação dos docentes 
e tutores, dos PPCs alinhados às demandas sociais e profissionais  e através da incorporação dos avan-
ços tecnológicos que contribuam para a efetivação do processo de ensino-aprendizagem. 
 
 
 
 
 
35061 – EAD São José 
Rua Leoberto Leal, 431 – São José, Florianópolis/SC   
 
A Educação à Distância no polo Universitário de São José é uma área estratégica que está integrada à 
própria missão da IES, contribuindo para a consecução do seu Projeto Pedagógico Institucional. Dentre 
os objetivos institucionais, encontramos a missão de possibilitar a construção do conhecimento e for-
mação continuada aos educandos e profissionais da região. A EaD tem se tornado uma realidade em 
nossa sociedade, sobressaindo-se como uma nova e viável alternativa de ensino, sobretudo na forma 
confortável e economicamente favorável de permitir que pessoas de regiões distantes dos grandes cen-
tros tenham acesso ao aprendizado e à formação de qualidade. 
 
A Educação à Distância no polo de São José está em sintonia com os interesses da sociedade em geral, 
assim como com as tendências do mercado e com o estado da arte nas modalidades e metodologias de 
ensino.  
 
O município de São José, localizado no estado de Santa Catarina, possui  nove instituições de Ensino 
Superior presencial e dez estabelecimentos que oferecem Ensino à Distância (MEC). Neste cenário, a IES 
busca o credenciamento do polo de São José como forma de ampliar a oferta de cursos superiores e de 
educação continuada, na modalidade à distância, para atender à demanda de desenvolvimento do mu-
nicípio e à sua população egressa do Ensino Médio, conforme dados a seguir: 
 
A população de São José estimada em 2017 (IBGE) é de 239.718 , e a população de estudantes do Ensi-
no Médio do Município é de 8.129  (IBGE 2015) e em 2010, considerando-se a população municipal de 
18 a 20 anos,  57,97% possuíam o ensino médio completo (PNUD). 
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Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2015 seu PIB per capita so-
mou R$ 43.282,99.  
 
Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais do município, 0,73% trabalhavam no 
setor agropecuário, 0,09% na indústria extrativa, 8,60% na indústria de transformação, 8,38% no setor 
de construção, 1,48% nos setores de utilidade pública, 22,60% no comércio e 54,31% no setor de servi-
ços (PNUD/Ipea). 
 
Tendo em vista os dados acima, a IES acredita que a demanda por cursos de ensino superior, na Região, 
é grande, o que justifica a implantação do polo de São José. 
 
Adicionalmente, acreditamos que a operação do polo no município de São José contribuirá para a ele-
vação da taxa bruta nacional de matrícula nos cursos atuais de 27,8% para 50% e da taxa líquida de ma-
trícula dos atuais de 14,6% para 33% da população, conforme previsto nas metas do PNE 
correspondente ao decênio 2011-2020. 
 
Dessa forma, a Educação à Distância (EAD) apresenta-se como importante instrumento para a produção 
e socialização do conhecimento na sociedade e desenvolvimento da Região. Essa modalidade ultrapassa 
as barreiras de tempo e espaço, oferecendo cursos pautados em projetos pedagógicos que proporcio-
nam conhecimento sobre os fundamentos pedagógicos e institucionais, visando ações voltadas para o 
desenvolvimento econômico e inclusão social, cumprindo assim o seu papel de formar profissionais 
aderentes à demanda do mercado, fomentando o desenvolvimento da região. 
 
Reconhecida como uma instituição de excelência no ensino, a IES legitimará um padrão de alta qualida-
de na formação dos profissionais na modalidade EaD, através da qualificação/capacitação dos docentes 
e tutores, dos PPCs alinhados às demandas sociais e profissionais  e através da incorporação dos avan-
ços tecnológicos que contribuam para a efetivação do processo de ensino-aprendizagem. 
 
 
 
 
 
1059118 – EAD São Luis 
Endereço: Rua Grande/Oswaldo Cruz, 1455 – Diamante, São Luís/MA   
 
A Educação à Distância no polo Universitário de São Luís - Centro é uma área estratégica que está inte-
grada à própria missão da IES, contribuindo para a consecução do seu Projeto Pedagógico Institucional. 
Dentre os objetivos institucionais, encontramos a missão de possibilitar a construção do conhecimento 
e formação continuada aos educandos e profissionais da região. A EaD tem se tornado uma realidade 
em nossa sociedade, sobressaindo-se como uma nova e viável alternativa de ensino, sobretudo na for-
ma confortável e economicamente favorável de permitir que pessoas de regiões distantes dos grandes 
centros tenham acesso ao aprendizado e à formação de qualidade. 
 
A Educação à Distância no polo de São Luís - Centro está em sintonia com os interesses da sociedade em 
geral, assim como com as tendências do mercado e com o estado da arte nas modalidades e metodolo-
gias de ensino.  
 
O município de São Luís, capital do estado do Maranhão, possui  vinte e seis instituições de En-sino Su-
perior presencial e trinta e oito estabelecimentos que oferecem Ensino à Distância (MEC). Neste cená-
rio, a IES busca o credenciamento do polo São Luís - Centro como forma de ampliar a oferta de cursos 
superiores e de educação continuada, na modalidade à distância, para atender à demanda de desenvol-
vimento do município e à sua população egressa do Ensino Médio, conforme dados a seguir: 
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A população de São Luís estimada em 2017 (IBGE) é de  
1.091.868, e a população de estudantes do Ensino Médio do Município é de 52.739 (IBGE 2015) e em 
2010, considerando-se a população municipal de 18 a 20 anos,  53,07% possuíam o Ensino médio com-
pleto (PNUD). 
 
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2015 seu PIB per capita so-
mou R$ 24.986,18.  
 
Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais do município, 1,83% trabalhavam no 
setor agropecuário, 0,86% na indústria extrativa, 5,80% na indústria de transformação, 10,39% no setor 
de construção, 0,77% nos setores de utilidade pública, 19,55% no comér-cio e 53,39% no setor de servi-
ços (PNUD/Ipea). 
 
Tendo em vista os dados acima, a IES acredita que a demanda por cursos de ensino superior, na Região, 
é grande, o que justifica a implantação do polo de São Luís - Centro. 
 
Adicionalmente, acreditamos que a operação do polo no município de São Luís - Centro contri-buirá 
para a elevação da taxa bruta nacional de matrícula nos cursos atuais de 27,8% para 50% e da taxa lí-
quida de matrícula dos atuais de 14,6% para 33% da população, conforme previsto nas metas do PNE 
correspondente ao decênio 2011-2020. 
 
Dessa forma, a Educação à Distância (EAD) apresenta-se como importante instrumento para a produção 
e socialização do conhecimento na sociedade e desenvolvimento da Região. Essa modalidade ultrapassa 
as barreiras de tempo e espaço, oferecendo cursos pautados em projetos pedagógicos que proporcio-
nam conhecimento sobre os fundamentos pedagógicos e institucionais, visando ações voltadas para o 
desenvolvimento econômico e inclusão social, cumprindo assim o seu papel de formar profissionais 
aderentes à demanda do mercado, fomentando o desenvolvimento da região. 
 
Reconhecida como uma instituição de excelência no ensino, a IES legitimará um padrão de alta qualida-
de na formação dos profissionais na modalidade EaD, através da qualificação/capacitação dos docentes 
e tutores, dos PPCs alinhados às demandas sociais e profissionais  e através da incorporação dos avan-
ços tecnológicos que contribuam para a efetivação do processo de ensino-aprendizagem. 
 
 
 
 
 
1056479 – EAD Tatuapé 
Endereço: Henrique Sertório, 204 – Tatuapé, São Paulo/SP    
 
A Educação à Distância no polo Universitário do Tatuapé é uma área estratégica que está integrada à 
própria missão da IES, contribuindo para a consecução do seu Projeto Pedagógico Institucional. Dentre 
os objetivos institucionais, encontramos a missão de possibilitar a construção do conhecimento e for-
mação continuada aos educandos e profissionais da região. A EaD tem se tornado uma realidade em 
nossa sociedade, sobressaindo-se como uma nova e viável alternativa de ensino, sobretudo na forma 
confortável e economicamente favorável de permitir que pessoas de regiões distantes dos grandes cen-
tros tenham acesso ao aprendizado e à formação de qualidade. 
 
A Educação à Distância no polo do Tatuapé está em sintonia com os interesses da sociedade em geral, 
assim como com as tendências do mercado e com o estado da arte nas modalidades e metodologias de 
ensino.  
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Tatuapé é um bairro pertencente ao distrito homônimo do município de São Paulo. Possui ao menos 
três instituições de Ensino Superior. Neste cenário, a IES busca o credenciamento do polo do Tatuapé 
como forma de ampliar a oferta de cursos superiores e de educação continuada, na modalidade à dis-
tância, para atender à demanda de desenvolvimento do município e à sua população egressa do Ensino 
Médio, conforme dados a seguir: 
 
A população do distrito de Tatuapé estimada em 2010 é de 75.481 habitantes (IBGE).  
 
É um bairro de forte tradição industrial, possuindo, em seus limites, a sede de algumas das maiores 
indústrias brasileiras. Embora algumas fábricas tenham sido desativadas, essas indústrias continuam 
tendo escritórios ou alguns departamentos localizados na região. 
 
O bairro teve pouca ocupação residencial, em geral formada por famílias de baixa renda que atuavam 
como operários nessas indústrias. Aos poucos, porém, alguns dos antigos galpões foram sendo desati-
vados para dar lugar a grandes condomínios residenciais, seguindo a ten-dência de outros bairros do 
distrito. 
  
Tendo em vista os dados acima, a IES acredita que a demanda por cursos de ensino superior, na Região, 
é grande, o que justifica a implantação do polo do Tatuapé. 
 
Adicionalmente, acreditamos que a operação do polo no bairro do Tatuapé contribuirá para a elevação 
da taxa bruta nacional de matrícula nos cursos atuais de 27,8% para 50% e da taxa líquida de matrícula 
dos atuais de 14,6% para 33% da população, conforme previsto nas metas do PNE correspondente ao 
decênio 2011-2020. 
 
Dessa forma, a Educação à Distância (EAD) apresenta-se como importante instrumento para a produção 
e socialização do conhecimento na sociedade e desenvolvimento da Região. Essa modalidade ultrapassa 
as barreiras de tempo e espaço, oferecendo cursos pautados em projetos pedagógicos que proporcio-
nam conhecimento sobre os fundamentos pedagógicos e institucionais, visando ações voltadas para o 
desenvolvimento econômico e inclusão social, cumprindo assim o seu papel de formar profissionais 
aderentes à demanda do mercado, fomentando o desenvolvimento da região. 
 
Reconhecida como uma instituição de excelência no ensino, a IES legitimará um padrão de alta qualida-
de na formação dos profissionais na modalidade EaD, através da qualificação/capacitação dos docentes 
e tutores, dos PPCs alinhados às demandas sociais e profissionais  e através da incorporação dos avan-
ços tecnológicos que contribuam para a efetivação do processo de ensino-aprendizagem. 
 
 
 
 
 
1086804 – EAD Sobral 
Endereço: Rua Frederico Ozanan, 82 – Centro, Sobral/CE   
 
A Educação à Distância no polo Universitário de Sobral é uma área estratégica que está integrada à pró-
pria missão da IES, contribuindo para a consecução do seu Projeto Pedagógico Institucional. Dentre os 
objetivos institucionais, encontramos a missão de possibilitar a construção do conhecimento e forma-
ção continuada aos educandos e profissionais da região. A EaD tem se tornado uma realidade em nossa 
sociedade, sobressaindo-se como uma nova e viável alternativa de ensino, sobretudo na forma confor-
tável e economicamente favorável de permitir que pessoas de regiões distantes dos grandes centros 
tenham acesso ao aprendizado e à formação de qualidade. 
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A Educação à Distância no polo de Sobral está em sintonia com os interesses da sociedade em geral, 
assim como com as tendências do mercado e com o estado da arte nas modalidades e metodologias de 
ensino.  
 
O município de Sobral, localizado no estado do Ceará, possui oito instituições de Ensino Superi-or pre-
sencial e quinze estabelecimentos que oferecem Ensino à Distância (MEC). Neste cenário, a IES busca o 
credenciamento do polo de Sobral como forma de ampliar a oferta de cursos superiores e de educação 
continuada, na modalidade à distância, para atender à demanda de desenvolvimento do município e à 
sua população egressa do Ensino Médio, conforme dados a seguir: 
 
A população de Sobral estimada em 2017 (IBGE) é de 205.520, e a população de estudantes do Ensino 
Médio do Município é de 11.705  (IBGE 2015) e em 2010, considerando-se a população municipal de 18 
a 20 anos,  43,99% possuíam o Ensino médio completo (PNUD). 
 
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2015 seu PIB per capita so-
mou R$ 20.223,81.  
 
Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais do município, 7,50% trabalhavam no 
setor agropecuário, 0,04% na indústria extrativa, 22,88% na indústria de transformação, 6,27% no setor 
de construção, 1,27% nos setores de utilidade pública, 16,36% no comércio e 38,31% no setor de servi-
ços (PNUD/Ipea).  
 
Tendo em vista os dados acima, a IES acredita que a demanda por cursos de ensino superior, na Região, 
é grande, o que justifica a implantação do polo de Sobral. 
 
Adicionalmente, acreditamos que a operação do polo no município de Sobral contribuirá para a eleva-
ção da taxa bruta nacional de matrícula nos cursos atuais de 27,8% para 50% e da taxa líquida de matrí-
cula dos atuais de 14,6% para 33% da população, conforme previsto nas metas do PNE correspondente 
ao decênio 2011-2020. 
 
Dessa forma, a Educação à Distância (EAD) apresenta-se como importante instrumento para a produção 
e socialização do conhecimento na sociedade e desenvolvimento da Região. Essa modalidade ultrapassa 
as barreiras de tempo e espaço, oferecendo cursos pautados em projetos pedagógicos que proporcio-
nam conhecimento sobre os fundamentos pedagógicos e institucionais, visando ações voltadas para o 
desenvolvimento econômico e inclusão social, cumprindo assim o seu papel de formar profissionais 
aderentes à demanda do mercado, fomentando o desenvolvimento da região. 
 
Reconhecida como uma instituição de excelência no ensino, a IES legitimará um padrão de alta qualida-
de na formação dos profissionais na modalidade EaD, através da qualificação/capacitação dos docentes 
e tutores, dos PPCs alinhados às demandas sociais e profissionais  e através da incorporação dos avan-
ços tecnológicos que contribuam para a efetivação do processo de ensino-aprendizagem. 
 
1052178 – EAD Sulacap 
Avenida Marechal Fontenelle, 3555 – Jardim Sulacap, Rio de Janeiro/RJ   
 
A Educação à Distância no polo Universitário de Sulacap é uma área estratégica que está integrada à 
própria missão da IES, contribuindo para a consecução do seu Projeto Pedagógico Institucional. Dentre 
os objetivos institucionais, encontramos a missão de possibilitar a construção do conhecimento e for-
mação continuada aos educandos e profissionais da região. A EaD tem se tornado uma realidade em 
nossa sociedade, sobressaindo-se como uma nova e viável alternativa de ensino, sobretudo na forma 
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confortável e economicamente favorável de permitir que pessoas de regiões distantes dos grandes cen-
tros tenham acesso ao aprendizado e à formação de qualidade. 
 
A Educação à Distância no polo de Sulacap está em sintonia com os interesses da sociedade em geral, 
assim como com as tendências do mercado e com o estado da arte nas modalidades e metodologias de 
ensino.  
 
O bairro de Jardim Sulacap está localizado na Zona Oeste do município do Rio de Janeiro, no estado 
homônimo. Possui duas instituições de Ensino Superior (MEC). Neste cenário, a IES busca o credencia-
mento do polo de Sulacap como forma de ampliar a oferta de cursos superiores e de educação continu-
ada, na modalidade à distância, para atender à demanda de desen-volvimento do município e à sua 
população egressa do Ensino Médio, conforme dados a seguir: 
 
Possui uma população estimada em 2010 de 13 062 habitantes (IBGE). 
 
Nas últimas décadas o bairro tem experimentado um grande crescimento, com a consolidação do co-
mércio e indústrias. 
  
Tendo em vista os dados acima, a IES acredita que a demanda por cursos de ensino superior, na Região, 
é grande, o que justifica a implantação do polo de Sulacap. 
 
Adicionalmente, acreditamos que a operação do polo de Sulacap no município do Rio de Janei-ro con-
tribuirá para a elevação da taxa bruta nacional de matrícula nos cursos atuais de 27,8% para 50% e da 
taxa líquida de matrícula dos atuais de 14,6% para 33% da população, conforme previsto nas metas do 
PNE correspondente ao decênio 2011-2020. 
 
Dessa forma, a Educação à Distância (EAD) apresenta-se como importante instrumento para a produção 
e socialização do conhecimento na sociedade e desenvolvimento da Região. Essa modalidade ultrapassa 
as barreiras de tempo e espaço, oferecendo cursos pautados em projetos pedagógicos que proporcio-
nam conhecimento sobre os fundamentos pedagógicos e institucionais, visando ações voltadas para o 
desenvolvimento econômico e inclusão social, cumprindo assim o seu papel de formar profissionais 
aderentes à demanda do mercado, fomentando o desenvolvimento da região. 
 
Reconhecida como uma instituição de excelência no ensino, a IES legitimará um padrão de alta qualida-
de na formação dos profissionais na modalidade EaD, através da qualificação/capacitação dos docentes 
e tutores, dos PPCs alinhados às demandas sociais e profissionais  e através da incorporação dos avan-
ços tecnológicos que contribuam para a efetivação do processo de ensino-aprendizagem. 
 
 
 
 
 
1085967 – EAD Taquara 
Rua General Frota, 2210 – Centro, Taquara/RS   
 
A Educação à Distância no polo Universitário de Taquara é uma área estratégica que está integrada à 
própria missão da IES, contribuindo para a consecução do seu Projeto Pedagógico Institucional. Dentre 
os objetivos institucionais, encontramos a missão de possibilitar a construção do conhecimento e for-
mação continuada aos educandos e profissionais da região. A EaD tem se tornado uma realidade em 
nossa sociedade, sobressaindo-se como uma nova e viável alternativa de ensino, sobretudo na forma 
confortável e economicamente favorável de permitir que pessoas de regiões distantes dos grandes cen-
tros tenham acesso ao aprendizado e à formação de qualidade. 
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A Educação à Distância no polo de Taquara está em sintonia com os interesses da sociedade em geral, 
assim como com as tendências do mercado e com o estado da arte nas modalidades e metodologias de 
ensino.  
 
O município de Taquara, localizado no estado do Rio Grande do Sul, possui uma instituição de Ensino 
Superior presencial e quatro estabelecimentos que oferecem Ensino à Distância (MEC). Neste cenário, a 
IES busca o credenciamento do polo de Taquara como forma de ampliar a oferta de cursos superiores e 
de educação continuada, na modalidade à distância, para atender à demanda de desenvolvimento do 
município e à sua população egressa do Ensino Médio, conforme dados a seguir: 
 
A população de Taquara estimada em 2017 (IBGE) é de 57.544, e a população de estudantes do Ensino 
Médio do Município é de 2.734  (IBGE 2015) e em 2010, considerando-se a população municipal de 18 a 
20 anos,  29,46% possuíam o ensino médio completo (PNUD). 
 
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2015 seu PIB per capita so-
mou R$ 21.045,80.  
 
Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais do município, 8,04% trabalhavam no 
setor agropecuário, 2,70% na indústria extrativa, 27,88% na indústria de transformação, 6,71% no setor 
de construção, 0,73% nos setores de utilidade pública, 14,11% no comércio e 34,92% no setor de servi-
ços (PNUD/Ipea).  
 
Tendo em vista os dados acima, a IES acredita que a demanda por cursos de ensino superior, na Região, 
é grande, o que justifica a implantação do polo de Taquara. 
 
Adicionalmente, acreditamos que a operação do polo no município de Taquara contribuirá para a eleva-
ção da taxa bruta nacional de matrícula nos cursos atuais de 27,8% para 50% e da taxa líquida de matrí-
cula dos atuais de 14,6% para 33% da população, conforme previsto nas metas do PNE correspondente 
ao decênio 2011-2020. 
 
Dessa forma, a Educação à Distância (EAD) apresenta-se como importante instrumento para a produção 
e socialização do conhecimento na sociedade e desenvolvimento da Região. Essa modalidade ultrapassa 
as barreiras de tempo e espaço, oferecendo cursos pautados em projetos pedagógicos que proporcio-
nam conhecimento sobre os fundamentos pedagógicos e institucionais, visando ações voltadas para o 
desenvolvimento econômico e inclusão social, cumprindo assim o seu papel de formar profissionais 
aderentes à demanda do mercado, fomentando o desenvolvimento da região. 
 
Reconhecida como uma instituição de excelência no ensino, a IES legitimará um padrão de alta qualida-
de na formação dos profissionais na modalidade EaD, através da qualificação/capacitação dos docentes 
e tutores, dos PPCs alinhados às demandas sociais e profissionais  e através da incorporação dos avan-
ços tecnológicos que contribuam para a efetivação do processo de ensino-aprendizagem. 
 
 
 
 
 
1075031 – EAD  Teresina 
Endereço: Avenida dos Expedicionários, 790 – São João, Teresina/PI   
 
A Educação à Distância no polo Universitário de Teresina é uma área estratégica que está integrada à 
própria missão da IES, contribuindo para a consecução do seu Projeto Pedagógico Institucional. Dentre 
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os objetivos institucionais, encontramos a missão de possibilitar a construção do conhecimento e for-
mação continuada aos educandos e profissionais da região. A EaD tem se tornado uma realidade em 
nossa sociedade, sobressaindo-se como uma nova e viável alternativa de ensino, sobretudo na forma 
confortável e economicamente favorável de permitir que pessoas de regiões distantes dos grandes cen-
tros tenham acesso ao aprendizado e à formação de qualidade. 
 
A Educação à Distância no polo de Teresina está em sintonia com os interesses da sociedade em geral, 
assim como com as tendências do mercado e com o estado da arte nas modalidades e metodologias de 
ensino.  
 
O município de Teresina, capital do estado do Piauí, possui 34 instituições de Ensino Superior presencial 
e 32 estabelecimentos que oferecem Ensino à Distância (MEC). Neste cenário, a IES busca o credencia-
mento do polo de Teresina como forma de ampliar a oferta de cursos superiores e de educação conti-
nuada, na modalidade à distância, para atender à demanda de desenvolvimento do município e à sua 
população egressa do Ensino Médio, conforme dados a seguir: 
 
A população de Teresina estimada em 2017 (IBGE) é de 850.198, e a população de estudantes do Ensino 
Médio do Município é de 44.185  (IBGE 2015) e em 2010, considerando-se a população municipal de 18 
a 20 anos,  46,22% possuíam o Ensino médio completo (PNUD). 
 
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2015 seu PIB per capita so-
mou R$ 20.879,75.  
 
Entre 2000 e 2010, a taxa de atividade da população de 18 anos ou mais (ou seja, o percentual dessa 
população que era economicamente ativa) passou de 66,69% em 2000 para 68,47% em 2010. Ao mes-
mo tempo, sua taxa de desocupação (ou seja, o percentual da população economicamente ativa que 
estava desocupada) passou de 16,00% em 2000 para 9,42% em 2010 (PNUD/Ipea).  
 
Tendo em vista os dados acima, a IES acredita que a demanda por cursos de ensino superior, na Região, 
é grande, o que justifica a implantação do polo de Teresina. 
 
Adicionalmente, acreditamos que a operação do polo no município de Teresina contribuirá para a ele-
vação da taxa bruta nacional de matrícula nos cursos atuais de 27,8% para 50% e da taxa líquida de ma-
trícula dos atuais de 14,6% para 33% da população, conforme previsto nas metas do PNE 
correspondente ao decênio 2011-2020. 
 
Dessa forma, a Educação à Distância (EAD) apresenta-se como importante instrumento para a produção 
e socialização do conhecimento na sociedade e desenvolvimento da Região. Essa modalidade ultrapassa 
as barreiras de tempo e espaço, oferecendo cursos pautados em projetos pedagógicos que proporcio-
nam conhecimento sobre os fundamentos pedagógicos e institucionais, visando ações voltadas para o 
desenvolvimento econômico e inclusão social, cumprindo assim o seu papel de formar profissionais 
aderentes à demanda do mercado, fomentando o desenvolvimento da região. 
 
Reconhecida como uma instituição de excelência no ensino, a IES legitimará um padrão de alta qualida-
de na formação dos profissionais na modalidade EaD, através da qualificação/capacitação dos docentes 
e tutores, dos PPCs alinhados às demandas sociais e profissionais  e através da incorporação dos avan-
ços tecnológicos que contribuam para a efetivação do processo de ensino-aprendizagem. 
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35059 – EAD TV Morena 
Endereço: Rua Venâncio Borges do Nascimento, 377 – Jardim TV Morena, Campo Grande/MS   
 
A Educação à Distância no polo Universitário de TV Morena é uma área estratégica que está integrada à 
própria missão da IES, contribuindo para a consecução do seu Projeto Pedagógico Institucional. Dentre 
os objetivos institucionais, encontramos a missão de possibilitar a construção do conhecimento e for-
mação continuada aos educandos e profissionais da região. A EaD tem se tornado uma realidade em 
nossa sociedade, sobressaindo-se como uma nova e viável alternativa de ensino, sobretudo na forma 
confortável e economicamente favorável de permitir que pessoas de regiões distantes dos grandes cen-
tros tenham acesso ao aprendizado e à formação de qualidade. 
 
A Educação à Distância no polo de TV Morena está em sintonia com os interesses da sociedade em ge-
ral, assim como com as tendências do mercado e com o estado da arte nas modalidades e metodologias 
de ensino.  
 
TV Morena é um bairro do município de Campo Grande, capital do estado do Mato Grosso do Sul. Cam-
po Grande possui treze instituições de Ensino Superior presencial e trinta e seis esta-belecimentos que 
oferecem Ensino à Distância (MEC). Neste cenário, a IES busca o credenci-amento do polo de TV More-
na como forma de ampliar a oferta de cursos superiores e de edu-cação continuada, na modalidade à 
distância, para atender à demanda de desenvolvimento do município e à sua população egressa do En-
sino Médio, conforme dados a seguir: 
 
A população de Campo Grande estimada em 2017 (IBGE) é de 874.210, e a população de estudantes do 
Ensino Médio do Município é de 32.167  (IBGE 2015) e em 2010, considerando-se a população munici-
pal de 18 a 20 anos,  50,55% possuíam o Ensino médio completo (PNUD). 
 
A população do bairro TV Morena estimada em 2010 (IBGE) foi de 2.139 habitantes. 
 
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2015 seu PIB per capita so-
mou R$ 28.417,05.  
 
Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais do município, 3,20% trabalhavam no 
setor agropecuário, 0,08% na indústria extrativa, 7,83% na indústria de transformação, 9,47% no setor 
de construção, 0,98% nos setores de utilidade pública, 19,14% no comércio e 54,63% no setor de servi-
ços (PNUD/Ipea).  
 
Tendo em vista os dados acima, a IES acredita que a demanda por cursos de ensino superior, na Região, 
é grande, o que justifica a implantação do polo de TV Morena. 
 
Adicionalmente, acreditamos que a operação do polo no município de Campo Grande contribui-rá para 
a elevação da taxa bruta nacional de matrícula nos cursos atuais de 27,8% para 50% e da taxa líquida de 
matrícula dos atuais de 14,6% para 33% da população, conforme previsto nas metas do PNE correspon-
dente ao decênio 2011-2020. 
 
Dessa forma, a Educação à Distância (EAD) apresenta-se como importante instrumento para a produção 
e socialização do conhecimento na sociedade e desenvolvimento da Região. Essa modalidade ultrapassa 
as barreiras de tempo e espaço, oferecendo cursos pautados em projetos pedagógicos que proporcio-
nam conhecimento sobre os fundamentos pedagógicos e institucionais, visando ações voltadas para o 
desenvolvimento econômico e inclusão social, cumprindo assim o seu papel de formar profissionais 
aderentes à demanda do mercado, fomentando o desenvolvimento da região. 
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Reconhecida como uma instituição de excelência no ensino, a IES legitimará um padrão de alta qualida-
de na formação dos profissionais na modalidade EaD, através da qualificação/capacitação dos docentes 
e tutores, dos PPCs alinhados às demandas sociais e profissionais  e através da incorporação dos avan-
ços tecnológicos que contribuam para a efetivação do processo de ensino-aprendizagem. 
 
 
 
 
 
1082440 – EAD Venda Nova 
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 628 – Venda Nova, Belo Horizonte/MG   
 
A Educação à Distância no polo Universitário de Venda Nova é uma área estratégica que está integrada 
à própria missão da IES, contribuindo para a consecução do seu Projeto Pedagógico Institucional. Den-
tre os objetivos institucionais, encontramos a missão de possibilitar a construção do conhecimento e 
formação continuada aos educandos e profissionais da região. A EaD tem se tornado uma realidade em 
nossa sociedade, sobressaindo-se como uma nova e viável alternativa de ensino, sobretudo na forma 
confortável e economicamente favorável de permitir que pessoas de regiões distantes dos grandes cen-
tros tenham acesso ao aprendizado e à formação de qualidade. 
 
A Educação à Distância no polo de Venda Nova está em sintonia com os interesses da sociedade em 
geral, assim como com as tendências do mercado e com o estado da arte nas modalidades e metodolo-
gias de ensino.  
 
Venda Nova é um bairro de Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais. O bairro faz par-te da 
região administrativa homônima, que possui nove instituições de Ensino Superior (MEC). Neste cenário, 
a IES busca o credenciamento do polo de Venda Nova como forma de ampliar a oferta de cursos superi-
ores e de educação continuada, na modalidade à distância, para atender à demanda de desenvolvimen-
to do município e à sua população egressa do Ensino Médio, conforme dados a seguir: 
 
A população de Venda Nova estimada em 2010 (IBGE) é de 2.684. 
 
Tendo em vista os dados acima, a IES acredita que a demanda por cursos de ensino superior, na Região, 
é grande, o que justifica a implantação do polo de Venda Nova. 
 
Adicionalmente, acreditamos que a operação do polo de Venda Nova contribuirá para a eleva-ção da 
taxa bruta nacional de matrícula nos cursos atuais de 27,8% para 50% e da taxa líquida de matrícula dos 
atuais de 14,6% para 33% da população, conforme previsto nas metas do PNE correspondente ao decê-
nio 2011-2020. 
 
Dessa forma, a Educação à Distância (EAD) apresenta-se como importante instrumento para a produção 
e socialização do conhecimento na sociedade e desenvolvimento da Região. Essa modalidade ultrapassa 
as barreiras de tempo e espaço, oferecendo cursos pautados em projetos pedagógicos que proporcio-
nam conhecimento sobre os fundamentos pedagógicos e institucionais, visando ações voltadas para o 
desenvolvimento econômico e inclusão social, cumprindo assim o seu papel de formar profissionais 
aderentes à demanda do mercado, fomentando o desenvolvimento da região. 
 
Reconhecida como uma instituição de excelência no ensino, a IES legitimará um padrão de alta qualida-
de na formação dos profissionais na modalidade EaD, através da qualificação/capacitação dos docentes 
e tutores, dos PPCs alinhados às demandas sociais e profissionais  e através da incorporação dos avan-
ços tecnológicos que contribuam para a efetivação do processo de ensino-aprendizagem. 
 



343 

 

 
 
 
 
427 – EAD Via Brasil 
Rua Itapera, 500 – Irajá – Rio de Janeiro/RJ   
 
A Educação à Distância no polo Universitário do Via Brasil é uma área estratégica que está integrada à 
própria missão da IES, contribuindo para a consecução do seu Projeto Pedagógico Institucional. Dentre 
os objetivos institucionais, encontramos a missão de possibilitar a construção do conhecimento e for-
mação continuada aos educandos e profissionais da região. A EaD tem se tornado uma realidade em 
nossa sociedade, sobressaindo-se como uma nova e viável alternativa de ensino, sobretudo na forma 
confortável e economicamente favorável de permitir que pessoas de regiões distantes dos grandes cen-
tros tenham acesso ao aprendizado e à formação de qualidade. 
 
A Educação à Distância no polo Via Brasil está em sintonia com os interesses da sociedade em geral, 
assim como com as tendências do mercado e com o estado da arte nas modalidades e metodologias de 
ensino.  
 
O polo Via Brasil da Universidade Estácio de Sá está localizado no shopping homônino, no bairro de Irajá 
do município do Rio de Janeiro. Irajá possui uma instituição de Ensino Superior (MEC). Neste cenário, a 
IES busca o credenciamento do polo Via Brasil como forma de ampliar a oferta de cursos superiores e de 
educação continuada, na modalidade à distância, para atender à demanda de desenvolvimento do mu-
nicípio e à sua população egressa do Ensino Médio, conforme dados a seguir: 
 
Irajá possui uma população estimada em 2010 de 96.382 habitantes (IBGE). 
 
O shopping Via Brasil foi desenvolvido estrategicamente entre duas principais vias de acesso à cidade do 
Rio – Avenida Brasil e Rodovia Presidente Dutra – e possui sob sua área de influên-cia uma população 
de cerca de 1 milhão de habitantes. 
 
Tendo em vista os dados acima, a IES acredita que a demanda por cursos de ensino superior, na Região, 
é grande, o que justifica a implantação do polo Via Brasil. 
 
Adicionalmente, acreditamos que a operação do polo Via Brasil no município do Rio de Janeiro contribu-
irá para a elevação da taxa bruta nacional de matrícula nos cursos atuais de 27,8% para 50% e da taxa 
líquida de matrícula dos atuais de 14,6% para 33% da população, conforme pre-visto nas metas do PNE 
correspondente ao decênio 2011-2020. 
 
Dessa forma, a Educação à Distância (EAD) apresenta-se como importante instrumento para a produção 
e socialização do conhecimento na sociedade e desenvolvimento da Região. Essa modalidade ultrapassa 
as barreiras de tempo e espaço, oferecendo cursos pautados em projetos pedagógicos que proporcio-
nam conhecimento sobre os fundamentos pedagógicos e institucionais, visando ações voltadas para o 
desenvolvimento econômico e inclusão social, cumprindo assim o seu papel de formar profissionais 
aderentes à demanda do mercado, fomentando o desenvolvimento da região. 
 
Reconhecida como uma instituição de excelência no ensino, a IES legitimará um padrão de alta qualida-
de na formação dos profissionais na modalidade EaD, através da qualificação/capacitação dos docentes 
e tutores, dos PPCs alinhados às demandas sociais e profissionais  e através da incorporação dos avan-
ços tecnológicos que contribuam para a efetivação do processo de ensino-aprendizagem. 
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35063 – EAD Vila Velha 
Endereço: Rua Cabo Aulson Simões, 1170, Centro, Vilha Velha/ES   
 
A Educação à Distância no polo Universitário de Vila Velha é uma área estratégica que está integrada à 
própria missão da IES, contribuindo para a consecução do seu Projeto Pedagógico Institucional. Dentre 
os objetivos institucionais, encontramos a missão de possibilitar a construção do conhecimento e for-
mação continuada aos educandos e profissionais da região. A EaD tem se tornado uma realidade em 
nossa sociedade, sobressaindo-se como uma nova e viável alternativa de ensino, sobretudo na forma 
confortável e economicamente favorável de permitir que pessoas de regiões distantes dos grandes cen-
tros tenham acesso ao aprendizado e à formação de qualidade. 
 
A Educação à Distância no polo de Vila Velha está em sintonia com os interesses da sociedade em geral, 
assim como com as tendências do mercado e com o estado da arte nas modalidades e metodologias de 
ensino.  
 
O município de Vila Velha, localizado no estado do Espírito Santo, possui  doze instituições de Ensino 
Superior presencial e dezenove estabelecimentos que oferecem Ensino à Distância (MEC). Neste cená-
rio, a IES busca o credenciamento do polo de Vila Velha como forma de ampliar a oferta de cursos supe-
riores e de educação continuada, na modalidade à distância, para atender à demanda de 
desenvolvimento do município e à sua população egressa do Ensino Médio, conforme dados a seguir: 
 
A população de Vila Velha estimada em 2017 (IBGE) é de 486.388, e a população de estudantes do Ensi-
no Médio do Município é de 14.483  (IBGE 2015) e em 2010, considerando-se a população municipal de 
18 a 20 anos,  53,66% possuíam o Ensino médio completo (PNUD). 
 
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2015 seu PIB per capita so-
mou R$ 23.513,88.  
 
Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais do município, 0,88% trabalhavam no 
setor agropecuário, 1,49% na indústria extrativa, 11,26% na indústria de transformação, 8,50% no setor 
de construção, 0,97% nos setores de utilidade pública, 19,07% no comércio e 51,40% no setor de servi-
ços (PNUD/Ipea). 
 
De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a cidade possuía, no ano de 2010, 13 621 
unidades locais e 13 198 empresas e estabelecimentos comerciais atuantes. 
 
Atualmente, tem um grande porte industrial, e é o segundo maior centro comercial do estado, depois 
da capital, Vitória. Possui 32 quilômetros de litoral, importante atrativo turístico. 
 
Tendo em vista os dados acima, a IES acredita que a demanda por cursos de ensino superior, na Região, 
é grande, o que justifica a implantação do polo de Vila Velha. 
 
Adicionalmente, acreditamos que a operação do polo no município de Vila Velha contribuirá para a 
elevação da taxa bruta nacional de matrícula nos cursos atuais de 27,8% para 50% e da taxa líquida de 
matrícula dos atuais de 14,6% para 33% da população, conforme previsto nas metas do PNE correspon-
dente ao decênio 2011-2020. 
 
Dessa forma, a Educação à Distância (EAD) apresenta-se como importante instrumento para a produção 
e socialização do conhecimento na sociedade e desenvolvimento da Região. Essa modalidade ultrapassa 
as barreiras de tempo e espaço, oferecendo cursos pautados em projetos pedagógicos que proporcio-
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nam conhecimento sobre os fundamentos pedagógicos e institucionais, visando ações voltadas para o 
desenvolvimento econômico e inclusão social, cumprindo assim o seu papel de formar profissionais 
aderentes à demanda do mercado, fomentando o desenvolvimento da região. 
 
Reconhecida como uma instituição de excelência no ensino, a IES legitimará um padrão de alta qualida-
de na formação dos profissionais na modalidade EaD, através da qualificação/capacitação dos docentes 
e tutores, dos PPCs alinhados às demandas sociais e profissionais  e através da incorporação dos avan-
ços tecnológicos que contribuam para a efetivação do processo de ensino-aprendizagem. 
 
 
 
 
 
 
 
35062 – EAD Vitória 
Endereço: Rua Herwan Modenesi Wanderlei, 1001 – Jardim Caburi, Vitória/ES   
 
A Educação à Distância no polo Universitário de Vitória é uma área estratégica que está integrada à 
própria missão da IES, contribuindo para a consecução do seu Projeto Pedagógico Institucional. Dentre 
os objetivos institucionais, encontramos a missão de possibilitar a construção do conhecimento e for-
mação continuada aos educandos e profissionais da região. A EaD tem se tornado uma realidade em 
nossa sociedade, sobressaindo-se como uma nova e viável alternativa de ensino, sobretudo na forma 
confortável e economicamente favorável de permitir que pessoas de regiões distantes dos grandes cen-
tros tenham acesso ao aprendizado e à formação de qualidade. 
 
A Educação à Distância no polo de Vitória está em sintonia com os interesses da sociedade em geral, 
assim como com as tendências do mercado e com o estado da arte nas modalidades e metodologias de 
ensino.  
 
O município de Vitória, capital do estado do Espírito Santo, possui  vinte e oito instituições de Ensino 
Superior presencial e trinta estabelecimentos que oferecem Ensino à Distância (MEC). Neste cenário, a 
IES busca o credenciamento do polo de Vitória como forma de ampliar a oferta de cursos superiores e 
de educação continuada, na modalidade à distância, para atender à demanda de desenvolvimento do 
município e à sua população egressa do Ensino Médio, conforme dados a seguir: 
 
A população de Vitória estimada em 2017 (IBGE) é de 363.140, e a população de estudantes do Ensino 
Médio do Município é de 15.943  (IBGE 2015) e em 2010, considerando-se a população municipal de 18 
a 20 anos,  63,81% possuíam o Ensino médio completo (PNUD). 
 
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2015 seu PIB per capita so-
mou R$ 64.744,84.  
 
Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais do município, 0,74% trabalhavam no 
setor agropecuário, 2,11% na indústria extrativa, 6,69% na indústria de transformação, 5,67% no setor 
de construção, 1,10% nos setores de utilidade pública, 14,89% no comércio e 61,70% no setor de servi-
ços (PNUD/Ipea). 
 
A cidade tem o 5.º melhor índice de desenvolvimento humano(IDH) entre todos os municípios brasilei-
ros. Em 2015, foi considerada a 2.ª melhor cidade para se viver no Brasil pe-la Organização das Nações 
Unidas (ONU). 
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A economia de Vitória é voltada para as atividades portuárias, ao comércio ativo, a indústria, a presta-
ção de serviços e também ao turismo de negócios. A capital capixaba conta com dois portos que são dos 
mais importantes do país: o Porto de Vitória e o Porto de Tubarão. 
 
Tendo em vista os dados acima, a IES acredita que a demanda por cursos de ensino superior, na Região, 
é grande, o que justifica a implantação do polo de Vitória. 
 
Adicionalmente, acreditamos que a operação do polo no município de Vitória contribuirá para a eleva-
ção da taxa bruta nacional de matrícula nos cursos atuais de 27,8% para 50% e da taxa líquida de matrí-
cula dos atuais de 14,6% para 33% da população, conforme previsto nas metas do PNE correspondente 
ao decênio 2011-2020. 
 
Dessa forma, a Educação à Distância (EAD) apresenta-se como importante instrumento para a produção 
e socialização do conhecimento na sociedade e desenvolvimento da Região. Essa modalidade ultrapassa 
as barreiras de tempo e espaço, oferecendo cursos pautados em projetos pedagógicos que proporcio-
nam conhecimento sobre os fundamentos pedagógicos e institucionais, visando ações voltadas para o 
desenvolvimento econômico e inclusão social, cumprindo assim o seu papel de formar profissionais 
aderentes à demanda do mercado, fomentando o desenvolvimento da região. 
 
Reconhecida como uma instituição de excelência no ensino, a IES legitimará um padrão de alta qualida-
de na formação dos profissionais na modalidade EaD, através da qualificação/capacitação dos docentes 
e tutores, dos PPCs alinhados às demandas sociais e profissionais  e através da incorporação dos avan-
ços tecnológicos que contribuam para a efetivação do processo de ensino-aprendizagem. 
 
 
 
 
 
 
1059263 – EAD Volta Redonda 
Endereço: Rua São João, 73 – Centro, Volta Redonda/RJ   
 
A Educação à Distância no polo Universitário de Volta Redonda é uma área estratégica que está integra-
da à própria missão da IES, contribuindo para a consecução do seu Projeto Pedagógico Institucional. 
Dentre os objetivos institucionais, encontramos a missão de possibilitar a construção do conhecimento 
e formação continuada aos educandos e profissionais da região. A EaD tem se tornado uma realidade 
em nossa sociedade, sobressaindo-se como uma nova e viável alternativa de ensino, sobretudo na for-
ma confortável e economicamente favorável de permitir que pessoas de regiões distantes dos grandes 
centros tenham acesso ao aprendizado e à formação de qualidade. 
 
A Educação à Distância no polo de Volta Redonda está em sintonia com os interesses da sociedade em 
geral, assim como com as tendências do mercado e com o estado da arte nas modalidades e metodolo-
gias de ensino.  
 
O município de Volta Redonda, localizado no estado do Rio de Janeiro, possui  seis instituições de Ensi-
no Superior presencial e quinze estabelecimentos que oferecem Ensino à Distância (MEC). Neste cená-
rio, a IES busca o credenciamento do polo de Volta Redonda como forma de ampliar a oferta de cursos 
superiores e de educação continuada, na modalidade à distância, para atender à demanda de desenvol-
vimento do município e à sua população egressa do Ensino Médio, conforme dados a seguir: 
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A população de Volta Redonda estimada em 2017 (IBGE) é de 265.201, e a população de estudantes do 
Ensino Médio do Município é de 10.262  (IBGE 2015) e em 2010, considerando-se a população munici-
pal de 18 a 20 anos,  48,17% possuíam o Ensino médio completo (PNUD). 
 
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2015 seu PIB per capita so-
mou R$ 39.255,26.  
 
Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais do município, 0,64% trabalhavam no 
setor agropecuário, 0,58% na indústria extrativa, 18,81% na indústria de transformação, 8,67% no setor 
de construção, 1,01% nos setores de utilidade pública, 17,51% no comércio e 48,47% no setor de servi-
ços (PNUD/Ipea).  
 
Tendo em vista os dados acima, a IES acredita que a demanda por cursos de ensino superior, na Região, 
é grande, o que justifica a implantação do polo de Volta Redonda. 
 
Adicionalmente, acreditamos que a operação do polo no município de Volta Redonda contribuirá para a 
elevação da taxa bruta nacional de matrícula nos cursos atuais de 27,8% para 50% e da taxa líquida de 
matrícula dos atuais de 14,6% para 33% da população, conforme previsto nas metas do PNE correspon-
dente ao decênio 2011-2020. 
 
Dessa forma, a Educação à Distância (EAD) apresenta-se como importante instrumento para a produção 
e socialização do conhecimento na sociedade e desenvolvimento da Região. Essa modalidade ultrapassa 
as barreiras de tempo e espaço, oferecendo cursos pautados em projetos pedagógicos que proporcio-
nam conhecimento sobre os fundamentos pedagógicos e institucionais, visando ações voltadas para o 
desenvolvimento econômico e inclusão social, cumprindo assim o seu papel de formar profissionais 
aderentes à demanda do mercado, fomentando o desenvolvimento da região. 
 
Reconhecida como uma instituição de excelência no ensino, a IES legitimará um padrão de alta qualida-
de na formação dos profissionais na modalidade EaD, através da qualificação/capacitação dos docentes 
e tutores, dos PPCs alinhados às demandas sociais e profissionais  e através da incorporação dos avan-
ços tecnológicos que contribuam para a efetivação do processo de ensino-aprendizagem. 
 
 
 
 
 
 
 


