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Apresentação
Você está no Ensino Federal!!!
O Instituto Federal de Sergipe - IFS é uma instituição
conceituada no cenário educacional de Sergipe. Com uma tradição em
ensino técnico, já mudou sua denominação (Escola Técnica Federal,
Cefet) e sempre teve em vista a melhoria do ensino profissional, com a
Missão de “Promover a educação profissional, científica e tecnológica
de qualidade, em diferentes níveis e modalidades, através da
articulação entre ensino, extensão, pesquisa e inovação para formação
integral dos cidadãos capazes de impulsionar o desenvolvimento
socioeconômico e cultural.”
Para atender às diferentes regiões de Sergipe, o IFS expandiu
sua atuação e hoje possui 10 campi, com 08 em funcionamento e 02 a
serem implantados. Nesse sentido, a Educação a Distância contribui de
maneira significativa, pois oferta cursos técnicos em 14 municípios,
através dos seus Polos Avançados.
Sempre empenhados em ofertar uma educação a distância de
qualidade, colocamos à sua disposição este Manual, no qual você
poderá conhecer melhor os cursos do IFS e encontrar orientações para
ter sucesso no processo de aprendizagem.
Seja bem-vindo à educação a distância do Instituto Federal de
Sergipe!
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O que é um curso a distância?
Educação a distância é uma modalidade educacional mediada por
tecnologias.
Antigamente, eram comuns os cursos distribuídos em CD, com
conteúdo estático a respeito de um assunto. Eram os chamados
Treinamentos Baseados no Computador (CBT). Hoje em dia, a EaD é
baseada na Internet.
Na modalidade a distância, professores e alunos estão separados
fisicamente no espaço e/ou no tempo. Esta modalidade de educação é
efetivada através do intenso uso de tecnologias de informação e
comunicação, podendo ou não apresentar momentos presenciais (MORAN,
2009).
Nesse contexto, a Educação a Distância torna-se um instrumento
fundamental de promoção de oportunidades, visto que muitos indivíduos,
apropriando-se deste tipo de ensino, podem concluir um curso superior de
qualidade e abraçar novas oportunidades profissionais.
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Mitos e Verdades da EAD
1. As provas dos cursos a distância podem ser feitas por outra pessoa.
VERDADE EM PARTE: Se a avaliação for completamente online, o
aluno pode pedir para outra pessoa fazê-la no seu lugar, entretanto,
o Ministério da Educação - MEC exige que uma parte da avaliação
seja realizada presencialmente, nos polos. Além disso, o aluno que
solicitar que outra pessoa faça suas atividades não terá um bom
desempenho nas avaliações presenciais e no curso como um todo.

2. O aluno de EaD pode perder a motivação para os estudos porque os
professores não estão exigindo prazos.
MITO: Mesmo em cursos presenciais, a cobrança dos professores
não garante que o aluno cumpra os prazos e tenha sucesso nos
estudos. Nos cursos a distância, o estudante desenvolve sua
autonomia em gerenciar o próprio ritmo de estudos e cumprir os
prazos e tarefas que são necessário para a conclusão das
disciplinas.

3. O aluno que estuda em um computador pode se distrair facilmente
com outros sites e redes sociais.
MITO: Assim como foi citado acima, a concentração do estudante
não depende da modalidade do curso, e sim da sua disciplina em
realizar as tarefas pra que sua aprendizagem seja completa.

4. Não é preciso comprar um computador muito caro para fazer um
curso a distância.
VERDADE: Os cursos a distância podem ser realizados com
computadores com configurações mínimas, que possuam acesso à
internet, aplicativos de texto, programas para abrir arquivos em PDF
e executar vídeos. Normalmente os computadores já são vendidos
com estes recursos.
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5. É mais fácil conseguir um certificado de um curso a distância.
MITO: Os cursos a distância devem seguir as mesmas orientações
curriculares dos cursos presencias.
6. Se eu não criar uma rotina de estudos, posso acumular o conteúdo.
VERDADE: Embora não seja necessário comparecer ao Polo todos
os dias, é necessário manter uma rotina de estudos para não deixar
de cumprir alguma atividade importante. Organize-se para estudar
um pouco todos os dias, ou sempre que for possível, para aproveitar
ao máximo o que seu curso tem a oferecer.

7. Os cursos a distância também precisam ser reconhecidos pelo MEC.
VERDADE: Assim como os cursos presenciais, os certificados dos
cursos a distância só tem validade se forem reconhecidos pelo MEC

Atenção
os diplomas e certificados não especificam se o
curso foi realizado a distância ou presencialmente.
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Dicas de Estudos
para Cursos a distância
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Diversifique suas leituras. Além de ter acesso ao conteúdo pelos livros e
videoaulas disponíveis no AVA, procure também ler artigos ou livros
disponíveis na internet sobre o assunto que você está estudando. Mas atenção!
Certifique-se de que o material é livre para divulgação e as informações são
confiáveis.
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Organize o seu tempo para estudar de acordo com sua rotina: Verifique quais
são suas atividades de rotina: trabalho, família, tarefas de casa, lazer e em
seguida encaixe os horários de estudo. Mas não crie uma rotina de estudos
que seja muito difícil de cumprir. Tente equilibrar seu tempo para realizar
todas as tarefas com qualidade.

Cumpra os prazos: algumas pessoas têm a idéia de que os cursos a
distância possuem menos cobranças do que os cursos presenciais, mas
a verdade é que as atividades precisam ser entregues seguindo
determinados prazos, portanto, organize-se para não deixar de entregálas.

As entregas de trabalhos e atividades são muito
importantes e precisam ser cumpridas. Se isso não for
feito você pode acabar se prejudicando! Anote na sua
agenda as datas que antecedem o limite dos prazos, pois
você sempre terá tempo de fazer os ajustes necessários
nas suas tarefas.
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Não falte aos encontros presenciais. Apesar de haver interação no AVA, os
encontros presenciais são momentos importantes para esclarecer algo com o
tutor que você não teve oportunidade de perguntar online. Além disso, as
atividades supervisionadas que são realizadas durante os encontros fazem
parte da avaliação da disciplina.
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Não desista diante das dificuldades: É possível que em alguns
momentos você encontre algumas dificuldades, seja no conteúdo das
disciplinas, no tempo disponível para estudar ou em outros aspectos,
mas procure encarar as dificuldades como uma forma de aprender.
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Não tenha vergonha de tirar dúvidas. Se você não conseguiu resolver
algum exercício ou teve dúvida em alguma explicação, entre em contato
com seu tutor. Não fique com dúvidas, pois elas podem atrapalhar o
entendimento de outros conteúdos posteriores.
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Não estude apenas as disciplinas que tem mais facilidade. Dedique boa
parte do seu tempo de estudo às disciplinas que você não tem tanta
facilidade e ao final do horário de estudo, dedique-se àquelas em que
seu desempenho é melhor.
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Espaços e Profissionais
do Curso a distância
Você já deve ter percebido que nos cursos a distância existem algumas
nomenclaturas não utilizadas nos cursos presenciais. Explicaremos agora
algumas delas.

Polo: Polo de educação a distância, ou polo de apoio presencial, é o local
devidamente credenciado pelo MEC, onde ocorrerão as atividades pedagógicas
e administrativas relativas aos cursos e programas ofertados a distância. É no
polo que o estudante terá as atividades de tutoria presencial, biblioteca,
laboratórios, teleaulas, avaliação (provas, exames, etc.)

Sala virtual: é um espaço reservado no ambiente de aprendizagem
online, em que os alunos interagem com seus colegas, professores e tutores.

AVA: é a sigla utilizada para Ambiente Virtual de Aprendizagem. No IFS, o
sistema utilizado é o Moodle

Tutores: são os profissionais que fazem o intermédio entre o professor e
os alunos. Existem dois tipos de tutores: presenciais e a distância. Você pode
se dirigir aos tutores sempre que tiver alguma dúvida sobre seu curso.

Professores pesquisadores: São eles que preparam o
material didático e as avaliações das disciplinas. Os professores não estão
presencialmente nos encontros, mas acompanham o andamento das
disciplinas através do AVA.

Você pode ter informações mais detalhadas sobre o uso
do AVA e conhecer todas as atribuições dos
profissionais da EaD no hotsite www.ifs.edu.b/ead
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Organização das Disciplinas
No item 4 deste Manual você recebeu algumas dicas para ter sucesso na
aprendizagem. Seguindo essas dicas e respeitando as orientações abaixo, você
será um aluno exemplar!

- Encontros presenciais: Para que exista uma maior interação entre você,
seus colegas de turma e os tutores, os encontros presenciais ocorrerão
conforme o calendário de aulas. Nos encontros presenciais, são exibidas as
vídeo aulas, realizadas atividades com supervisão do tutor e avaliações. Os
encontros presenciais são uma exigência da legislação e nenhum curso
técnico pode ser ofertado inteiramente a distância.

Não falte a esses encontros. A gente precisa ser ver!

- Atividades auto-instrutivas: são aquelas que o aluno realiza online. A
pontuação atribuída a estas atividades compõe a nota final do bimestre. Por
tanto, procure realizá-las com atenção.

- Atividades supervisionadas: são atividades realizadas durante os encontros
presenciais. Elas também compõem a nota final de cada disciplina.

- Avaliação: nos cursos a distância, a avaliação ocorre processualmente, com
a realização de diversas atividades online e presencialmente, inclusive com a
realização de uma prova, ao final de cada disciplina. A pontuação das
atividades e da prova serão somadas para compor a nota de cada disciplina.
Caso este somatório seja menor que 6,0 o estudante fará uma recuperação.
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Dúvidas Frequentes
a) Não estou conseguindo acessar o AVA. O que devo fazer?
Inicialmente, verifique sua conexão com a internet. Caso a internet esteja
conectada, mas você não consiga fazer o login, entre em contato com um de
nossos colaboradores.

b) Como posso acompanhar minhas notas e freqüência?
As notas, a quantidade de faltas e outras informações pertinentes ao aluno
estão disponíveis no Sistema Acadêmico, que pode ser acessado de qualquer
computador com internet pelo link: http://qacademico.cefetse.edu.br/

c) Caso eu não possa fazer uma avaliação, tenho direito a segunda chamada?
O estudante que comprovar impossibilidade de comparecer no dia da avaliação
pode fazer uma segunda chamada, desde que comprove que se enquadra nas
situações descritas no Regulamento da Organização Didática - ROD.

d) Posso fazer concomitantemente mais de um curso a distância no IFS?
De acordo com o Regulamento da Organização Didática, é vedada a matrícula
em mais de um curso do mesmo nível no IFS, como dois cursos técnicos,
ainda que um seja presencial e outro a distância. No entanto, é permitido
matricular-se em cursos de diferentes níveis, como um técnico e outro
superior.

e) Já fiz um curso presencial no IFS e gostaria de saber quais disciplinas
posso aproveitar.
É permitido pedir equivalência das disciplinas de mesmo nível, que tenham
compatibilidade de carga horária e ementas. Para saber mais sobre
equivalências e provas de proficiência, consulte o ROD
Você tem outras dúvidas diferentes destas? Entre em contato com seu tutor ou
com o coordenador do curso através do AVA.
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Para saber mais sobre seus direitos, deveres e outras
informações importantes sobre matrículas, trancamento e
demais procedimentos acadêmicos, consulte o
Regulamento da Organização Didática em:
http://www.ifs.edu.br/images/1Documentos/2015/4Abril/Proen/RESOLU%C3%87%C3%83O_36.2015__ROD.pdf
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