ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA- EAD
NÚMERO DE VAGAS:
50
PREVISÃO DE INÍCIO DAS AULAS
Após fechamento da turma.
APRESENTAÇÃO / JUSTIFICATIVA
A educação em todos os níveis - desde o ensino fundamental até o curso de pós-graduação - não tem sido alheia
aos movimentos de mudanças, ao desenvolvimento científico-tecnológico nem aos movimentos sociais, políticos e
econômicos em curso na nova sociedade.
Durante muitos anos, acreditou-se que o ensino superior fosse um lugar protegido e neutro, distante das
manifestações sociais transformadoras, por imaginá-la um lugar inócuo, como se fosse possível concebê-la sem a sua
história, sem suas inter-relações com a cultura ou com a realidade, sem os conflitos que lhe são inerentes. Atualmente não
entendemos que a faculdade seja considerada de forma apartada de sua comunidade e da realidade que a cerca, ela está
imersa na cultura, na comunidade, na representação social e política, em contínua interação com o seu contexto.
Dentre os principais agentes que vêem provocando o repensar da educação brasileira e explicitam a necessidade de
mudanças em seus espaços, tempos e modos de trabalho, desde a última década do século XX, está a educação a
Distância- EAD.
A Educação a Distância-EAD é uma modalidade educacional de incalculável importância como modo apropriado
para atender a grandes contingentes de alunos de forma mais efetiva que outras modalidades e sem riscos de reduzir a
qualidade dos serviços oferecidos em decorrência da ampliação da clientela atendida.
Segundo Silva (1997) a Educação a Distância não surge de repente, há uma longa história de experimentações,
sucessos e fracassos. No Brasil, o crescimento das organizações privadas acabaram por influenciar experiências na EAD;
nas últimas décadas, há uma mobilização de grandes contingentes de formação técnica e recursos financeiros investidos
nessa modalidade de educação. Contudo, ainda percebemos a grande demanda de pessoas que ainda não têm acesso a
essa modalidade de ensino e aprendizagem. Os principais motivos disso são a descontinuidade de projetos e certo receio
em adotar procedimentos rigorosos e científicos de avaliação dos programas e projetos.
Nessa premissa, a Fundação Visconde de Cairu propõe o curso de Especialização em Educação a Distância com o
objetivo de proporcionar aos profissionais de diversas áreas compreender o processo de ensino e de aprendizagem nessa
modalidade de forma que possa garantir a disseminação da informação e do conhecimento por meio dos recursos
tecnológicos no processo de atualização e formação permanente na educação e demais áreas profissionais.
OBJETIVOS
Geral
O curso tem como objetivo assegurar a formação adequada e com qualidade, para a aquisição de competências
pedagógicas, com fundamentação teórica que assegure aos alunos o exercício profissional, atuando frente às questões e
desafios do processo de ensino- aprendizagem na modalidade a distância, nos diferentes ambientes e comunidades
interativas de aprendizagem.

Específicos
 Atender a demanda de profissionais das áreas de Educação e áreas afins, que buscam a sua qualificação
profissional para atuar como educadores na modalidade a distância.
 Proporcionar aos alunos do curso, o desenvolvimento de competências que lhes permitam definir a sua atuação nos
diferentes Ambientes Virtuais de Aprendizagem - AVA.
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Instrumentalizar os alunos para o desenvolvimento da prática pedagógica na modalidade a distância,
Viabilizar a interatividade entre alunos e o AVA, possibilitando a construção e a socialização de novos
conhecimentos.

PÚBLICO-ALVO
O Curso será destinado à profissionais das diversas áreas portadores de diploma de graduação, os quais ocupem ou
desejam ocupar funções de educadores na modalidade a distância.
COORDENAÇÃO DO CURSO
Profª Drª. Jocenildes Zacarias Santos
CORPO DOCENTE
O Curso será ministrado por especialistas, mestres e doutores da Fundação Visconde de Cairu e por
professores/profissionais de conhecida experiência reconhecida no mercado.
CARGA HORÁRIA E DURAÇÃO DO CURSO
420h/ 15 meses
O curso terá um prazo de duração estimado de 15 meses para cumprimentos dos créditos das disciplinas. Além deste
prazo, o participante terá mais 60 (sessenta) dias para a apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso. As aulas serão
distribuídas conforme calendário previamente estabelecido.
LOCAL E HORÁRIO DAS AULAS
 Fundação Visconde de Cairu (entre dois ou três encontros presenciais por disciplina) / Ambiente Virtual de
Aprendizagem.
 Os encontros presenciais ocorrerão aos sábados das 10:00 às 13:00h, previamente agendados com a turma por
ESTRUTURA CURRICULAR
 Fundamentos da Educação a Distância - 60h
 Tecnologias da Informação e Comunicação- TIC- 20h
 Ambientes Virtuais de Aprendizagem- AVA- 20h
 Planejamento e Avaliação na EAD- 60h
 Teorias e Concepções de Aprendizagem- 20h
 Metodologia do Trabalho Científico- 60h
 Design Instrucional de Ambientes Virtuais de Aprendizagem- AVA- 60h
 Mídias e suas Linguagens- 20h
 Produção de Materiais Didáticos na EAD- 30h
 Práticas Pedagógicas e Tutoria na EAD- 30h
 Trabalho de Conclusão de Curso- TCC- 40h
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
O trabalho será de pesquisa individual ou em dupla, devendo ser entregue a FVC, dentro do prazo de 90 (noventa) dias, após
a conclusão dos créditos, cabendo aos alunos a responsabilidade pelos custos necessários a sua elaboração.
O Trabalho será avaliado por três professores, conforme normas da FVC, e poderá receber os conceitos
“APTO”, “SUJEITO A CORREÇÕES” ou ainda “INAPTO”, conforme descrito a seguir:
“SUJEITO A CORREÇÕES” – o aluno que obtiver este conceito no trabalho Prático de Campo terá o prazo máximo de 30
(trinta) dias, a contar da ciência, para efetuar as modificações determinadas pelos avaliadores. Esgotado o prazo e não se
processando as modificações, será atribuído o conceito de
“INAPTO”.
“INAPTO” – o aluno que obtiver este conceito no trabalho final não poderá receber o Certificado de
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Especialista, mesmo tendo cursado todas as disciplinas, devendo assim somente receber o Certificado de
Extensão.
“APTO” - o aluno que obtiver este conceito no trabalho final e ter concluído todas as disciplinas com aprovação, estará
aprovado e além de receber o Certificado de Especialista, poderá, a critério do órgão responsável pela Pós- Graduação da
FVC, ter seu trabalho recomendado para publicações em revistas especializadas.
O aluno reprovado no Trabalho Final terá o direito de requerer a FVC o certificado de Extensão.
Para orientação na elaboração do Trabalho Final, a FVC indicará professores lotados em seus quadros e/ou professores
vinculados em outras Instituições de ensino superior.
O Certificado de Especialista será expedido pela Fundação Visconde de Cairu, entidade mantida pela
FVC (Fundação Visconde de Cairu) somente após o aluno ter cumprido todas as obrigações contratuais firmadas com a
Instituição.
METODOLOGIA
As aulas serão ministradas modalidade semi-presencial através de leituras de textos, exposições, discussões e dinâmicas
em um contexto interdisciplinar no AVA Moodle. Desenvolvendo uma articulação teórica-prática, a partir da contextualização
dos conteúdos enfocados, visando a construção do conhecimento em um processo interativo.
Os encontros presenciais acontecerão no início e término de cada disciplina com duração de 4horas cada um. Sendo o
primeiro encontro para apresentação da disciplina e o último encontro para a avaliação final da disciplina.
PROCESSO AVALIATIVO
Em todas as disciplinas, a avaliação será processual, considerando o desempenho do aluno no AVA Moodle, sua
contribuição durante as interações e sínteses, e trabalhos que valerão de 0 (zero) a 10 (dez), assim distribuídos:
 Cada unidade terá o valor de 10,0 pontos distribuídos da seguinte forma:
 I UNIDADE – 4,0 (FÓRUNS) + 6,0 (ATIVIDADES PROPOSTAS ONLINE) = 10,0 PONTOS
 II UNIDADE - 4,0 (FÓRUNS) + 6,0 (ATIVIDADES PROPOSTAS ONLINE) = 10,0 PONTOS
 III UNIDADE -10,0 (TRABALHO FINAL = ENTREGA E APRESENTAÇÃO NO PRESENCIAL)
Ao término de cada disciplina os alunos deverão obter a média igual ou superior a 7,0 (sete).
No final do curso, o aluno realizará um Trabalho de Conclusão de Curso que se constituirá de um texto monográfico a ser
acompanhado e avaliado por um orientador. O TCC valerá também de zero a dez e é condição imprescindível para a
obtenção do título.
CRITÉRIO DE SELEÇÃO
Para efetivar sua inscrição no curso, o candidato deverá ter concluído o nível superior ou ser provável concluinte. O
processo seletivo para composição da turma é composto pela análise do currículo e do histórico escolar; eventualmente os
candidatos poderão ser entrevistados.
CONTROLE DE FREQUÊNCIA
 Será reprovado o aluno que deixar de freqüentar mais de 25 % (vinte e cinco por cento) do total de horas/aula de
uma disciplina ou de uma atividade, ou seja, terá que frequentar no mínimo 75% das aulas de cada disciplina.
 O aluno terá um prazo de até 60 (sessenta) dias após o término das disciplinas para entregar o trabalho final do
curso.
CERTIFICAÇÃO
 Será emitido pela Fundação Visconde de Cairu – FVC, o certificado Especialização em Educação a Distância- EAD
ao participante que obtiver:
 Frequência Mínima de 75% (setenta e cinco por cento) em cada disciplina;
 Nota mínima de 7,0 (sete inteiros) em cada disciplina e no trabalho final de curso.
DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA
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Uma foto 3x4;
Original e cópia do diploma de graduação;
Original e cópia do histórico escolar da graduação;
Original e cópia do RG e CPF;
Currículo atualizado;
Comprovante de residência atualizado.

INVESTIMENTO
 Taxa de inscrição de R$ 50,00 (reembolsável apenas em caso de não confirmação da turma)
 O curso terá o valor de: R$5.475,00 e pode ser parcelado em até 15 prestações de: R$ 365,00
Descontos
 15% de desconto à vista do valor total do curso.
 20% de desconto para ex-alunos da Fundação Visconde de Cairu, até o dia 05 de cada mês.
 25% de desconto para pagamentos no 1º dia do mês.
 Todos os descontos incidirão apenas nas mensalidades (as matrículas serão valor integral).
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
 Todos os cursos de pós-graduação Lato Sensu oferecidos pelo CEPPEV estão em conformidade com as
recomendações da Resolução 01/2007 (de 08 de junho de 2007) da Câmara de Educação Superior do Conselho
Nacional de Educação (CNE).
 Ao CEPPEV/FVC reserva-se o direito de cancelar as turmas que não completarem o número mínimo de alunos
matriculados, com reembolso do valor da taxa de inscrição realizada.
 As informações contidas neste programa estão sujeitas a alterações.
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