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UninCor a Universidade que abraça seu sonho de realizar um curso
superior de excelência.
A Universidade Vale do Rio Verde, UninCor, é uma Instituição de Ensino
Superior (IES) que oferece mais de 30 cursos de graduação, pós-graduação,
especialização, atualização e mestrado, distribuídos pelo campus Três
Corações, pelas unidades de Belo Horizonte, Betim, Caxambu e Pará de
Minas.
Por meio da EaD, a UninCor expande sua atuação levando formação de
qualidade a todos os cantos do Brasil.
Denomina-se EaD+ o modelo de Educação a Distância que a UninCor
elaborou e estruturou para atender adequadamente o processo de formação
dos seus estudantes, oferecendo aulas online, canais de comunicação e
possibilidade de interação entre estudantes e equipe de apoio (tutores,
professores e gestores)

pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)

chamado Plataforma EaD+.
Na EaD+, o aluno é quem decide o ritmo do seu processo de
aprendizagem, pois ele tem a liberdade de organizar-se para efetivar seus
estudos. Dentre as disciplinas ofertadas no semestre letivo vigente o aluno
pode escolher por quais delas vai começar seus estudos, desde que curse
todas elas até o final do período. O acadêmico também pode escolher em qual
data, dentre as opções disponíveis no Calendário Acadêmico, irá realizar suas
avaliações.
Todo o processo de formação do aluno EaD+ é acompanhado por uma
equipe altamente qualificada. No contexto de produção, as disciplinas são
pensadas, refletidas e elaboradas por professores especialistas, mestres e
doutores que planejam, elaboram e ofertam os conteúdos. E no contexto da
mediação, as disciplinas são acompanhadas, de forma contínua, por
professores e tutores com ampla experiência e formação na área de atuação.
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NESTE DOCUMENTO ENCONTRA-SE UMA VISÃO GERAL SOBRE OS
PRINCIPAIS PROCESSOS RELACIONADOS AO MODELO DE ENSINO EAD
PROPOSTO PELA UNINCOR. VOCÊ

TERÁ

OPORTUNIDADE DE

REALIZAR A DISCIPLINA DE AMBIENTAÇÃO, QUE VISA APRESENTAR
DIDATICAMENTO TODOS OS PROCESSOS ENVOLVIDOS NO MODELO
EAD+.

EaD+ cabe na sua agenda e no seu bolso.
Com um computador com acesso à internet e disposição para os
estudos você pode conquistar o seu diploma e alcançar melhores postos de
trabalho.
O aluno EaD+ estuda pela internet, de qualquer lugar do país e a
qualquer hora do dia ou da noite, com o suporte de uma equipe de profissionais
qualificados,

como

professores,

tutores

e

coordenadores

totalmente

preparados para oferecer um ensino de qualidade a todos.
EaD+ corresponde a um modelo flexível.
Os cursos EaD+ seguem uma metodologia personalizada, baseada na
eficácia da modalidade EaD. Sendo uma das principais características do
modelo EaD+ o respeito à individualidade do aluno, considerando suas
possibilidades e dificuldades e, consequentemente, oportunizando a escolha do
ritmo do processo de aprendizagem.
O aluno pode escolher por onde começar seus estudos, desde que
cumpra todas disciplinas ofertadas no grupo matriculado (período letivo
correspondente), além de realizar a escolha da data para efetivação das
avaliações de acordo com as possibilidades disponíveis no calendário.
Consideramos

como

atividades

curriculares

aulas

dinâmicas

e

interativas, com recursos visuais e textuais, exercícios e avaliações vinculadas
ao planejamento didático, desenvolvidas com autonomia pelo professor e com
suporte

da

equipe

de

Gestão

de

Educação

a

Distância

(GEaD),

disponibilizadas na Plataforma EaD+ ou desenvolvidas de forma presencial
conforme previsão do calendário letivo.
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EaD+ representa mais comodidade.
A metodologia empregada utiliza-se como apoio o uso de guias de
estudos referentes às disciplinas contempladas na matriz curricular que podem
ser acessado de qualquer lugar que disponha de conexão com internet.
Os guias são elaborados e planejados para facilitar o desenvolvimento
da autonomia acadêmica do estudante respeitando as peculiaridades exigidas
por cada disciplina . De forma geral, cada disciplina é composta por 4 módulos
subdivididos em 5 tópicos, sendo os 3 primeiros referentes a apresentação
específica dos conteúdos seguindo a lógica de introdução, apresentação do
conteúdo, lista de exercícios comentados e proposta de investigação;
contendo vídeos, artigos, livros, filmes, documentários e outros recursos
voltados para a ampliação das discussões. O tópico 4 visa a ampliação da
interação entre os próprios alunos e o professor, a partir de um fórum. A
disciplina é finalizada com o tópico 5 que busca sintetizar as discussões e
reflexões promovidas ao longo do desenvolvimento do módulo utilizando
variadas possibilidade, como: tópicos, mapas conceituais ou sínteses. Veja a
imagem abaixo.
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A ênfase, então, está em um processo de aprendizagem interativo,
contextualizado e reflexivo, que respeite as potencialidades e limitações de
cada aluno e vise à adoção de uma postura pró-ativa por parte deles, voltada à
superação das limitações e à adequada valorização de todo o seu potencial de
desenvolvimento.
Objetiva-se, portanto, proporcionar um ensino que aborde as técnicas
contemporâneas, mas que seja também voltado para a transmissão de valores
e conceitos perenes, indispensáveis à formação humanística dos alunos.

EaD+ e os processos avaliativos .
Os cursos da modalidade EaD+
Distância (AAD) e, ao término de cada

possuem Atividades Avaliativas à
disciplina, com a Verificação de

Aprendizagem Presencial (VAP).
No momento das provas presenciais, que são obrigatórias, você poderá
optar pela data que lhe for mais conveniente de acordo com o calendário
disponibilizado no início do semestre letivo pela GeaD.
Entenda as principais atividades avaliativas:
Atividade Avaliativa a Distância (ADD)
A Atividade Avaliativa a Distância (AAD) é um conjunto de atividades,
teórica e/ou práticas, realizadas pelo aluno no decorrer de seus estudos.
São tarefas, questionários, fóruns, entre outros exercícios que, juntos,
totalizam 40 pontos. Algumas disciplinas exigem que essas atividades
ocorram de forma prática, conforme previsto no calendário do curso.
Verificação de Aprendizagem Presencial (VAP)
A Verificação de Aprendizagem Presencial (VAP) é uma avaliação
prática e/ou teórica, individual e presencial, realizada na Instituição,
totalizando 60 pontos. A data de realização da VAP é de livre escolha
do aluno, dentro dos dias disponíveis no calendário específico.
A Verificação de Aprendizagem Presencial (VAP) será realizada das
seguintes formas:

4

GUIA GERAL DA EaD+

Agendamento: O aluno de disciplinas da modalidade de EaD+ poderá
utilizar a plataforma EaD+ para agendar, dentre as datas disponíveis no
calendário específico de sua disciplina, a que melhor lhe convier para
realizar sua VAP.
Aprovação: Para ser aprovado é necessário que o aluno obtenha, na
somatória das atividades avaliativas online, das Verificações de
Aprendizagem Modular (VAM) e nas Verificações de Aprendizagem
Presencial, teórica e/ou prática nota igual ou superior a 60 (sessenta)
pontos.
Novo agendamento : o aluno que deixar de comparecer à Verificação
de Aprendizagem Presencial (VAP) na data por ele agendada poderá
solicitar um novo agendamento dentro do semestre letivo corrente,
conforme as datas futuras disponíveis no calendário específico,
observando os prazos de agendamento, desde que o motivo da
ausência seja justo e devidamente comprovado.
Pedido de revisão: o aluno pode pedir revisão tanto da Verificação de
Aprendizagem Presencial (VAP) quanto da Verificação Final (VF). Esse
pedido precisa ser requerido na Secretaria Virtual no prazo de até três
(3) dias de sua divulgação.
Verificação Final (VF) : quem obtiver nota final inferior a 60 (sessenta) e
superior a 40 (quarenta), respeitando a necessidade da frequência na
atividade presencial, poderá prestar a Verificação Final (VF).
A VF é uma avaliação escrita e/ou prática acerca de toda a matéria
lecionada no período da disciplina. Assim como na VAP, a VF também
será agendada pelo próprio aluno, em uma das datas disponíveis no
calendário específico.

Nota da Disciplina (ND): A Nota da Disciplina (ND) será apurada por
meio da Verificação de Aprendizagem Presencial (VAP) somada as
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Atividades Avaliativas a Distância (AAD). O Resultado Final (RF) é o
resultado da média aritmética da Nota da Disciplina (ND) e Verificação
Final (VF), em cada disciplina, cuja pontuação mínima de aprovação
deve ser de 60 (sessenta) pontos.
Os agentes do sistema EaD+
Na EaD+ o estudante realiza suas atividades no conforto de sua casa, nas
horas vagas de seu trabalho ou em qualquer outro lugar, mas, apesar de não
estar presencialmente na instituição de ensino, não fica sozinho em nenhum
momento.
Isso porque a UninCor oferece uma rede apoio com diversos profissionais
altamente qualificados prontos para dar todo o suporte necessário. Conheça
quem são os agentes do sistema EaD+:
● Professor conteudista: Este é o profissional que preparou todo o material
disponibilizado na disciplina. Necessariamente possui formação na área
específica correspondente a disciplina elaborada.
● Professor mediador: Este é o profissional que acompanha o aluno ao
longo de toda a disciplina. Dúvidas, correção de provas e auxílio
didático, a todo momento. Normalmente corresponde ao professor
Conteudista.
● Tutor: A tutoria na EaD+ é diferenciada, os profissionais têm formação
acadêmica na área e fazem mais do que a ponte entre os conteúdos e o
professor mediador. Eles também acompanham de perto todo o
processo de formação do estudante.
● Designer Instrucional : é o profissional responsável pelas edições dos
guias de estudo e das videoaulas.
● Apoio Logístico: corresponde aos profissionais responsáveis por toda a
organização relacionada a distribuição e organização de materiais e
avaliações.
● Suporte ou Tutor Técnico: corresponde a

equipe de tecnologia da

informação que está sempre pronta para resolver todas as questões
técnicas que possam acontecer no decorrer do curso.
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● Coordenador de Curso EaD: Este é o profissional que coordena os
cursos 100% à distância.
● Coordenador de Curso Presencial: Profissional que coordena os cursos
presenciais com disciplinas 100% à distância.
● Coordenador Pedagógico de Unidade: Profissional responsável pela
coordenação pedagógica em cada unidade.

A imagem abaixo representa a estrutura básica de funcionamento da EaD+.
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