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PALAVRA DO REITOR
A nossa universidade nasceu, em 1943, de uma demanda da sociedade e da região,
associando o pioneirismo pernambucano com a tradição pedagógica jesuíta voltados,
inicialmente, para a formação de educadores. Nos anos 1950, a jovem Faculdade Nóbrega
tornou-se Universidade, a primeira católica do Nordeste, ampliando os campos de
formação. Aos 75 anos, consolidou-se como uma verdadeira universidade, segundo as
novas exigências, alcançando o conceito máximo do MEC. Atenta às novas demandas,
chegou a hora da UNICAP apostar nos cursos na modalidade a distância (EaD), com a
mesma marca da qualidade acadêmica e da excelência humana.

Prof. Dr. Pe. Pedro Rubens, SJ
Reitor

BOAS-VINDAS
É com grande honra e satisfação que a Educação a Distância da UNIVERSIDADE CATÓLICA
DE PERNAMBUCO – UNICAP, dá às boas-vindas e agradece sua escolha.
Este guia segue os Regulamentos da UNICAP e tem o objetivo de orientá-lo(a) para a
realização das atividades acadêmicas dos nossos cursos e disciplinas na modalidade
a distância.
O Guia do Estudante está dividido em seis partes:
1. A Modalidade de Educação a Distância da UNICAP, sua estrutura, funcionamento,
metodologia e o apoio pedagógico.
2. Os procedimentos acadêmicos referentes à matrícula, regime escolar e avaliação.
3. As Disciplinas EaD de Cursos Presenciais, sua oferta e funcionamento.
4. O Portal do Aluno.
5. Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).
6. E-mail Institucional.
Bons estudos.
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1. EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA DA UNICAP
A Educação a Distância da Universidade Católica de Pernambuco (EaD UNICAP) visa formar
proﬁssionais nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção e participação no
desenvolvimento da sociedade, levando em consideração o Ensino, a Pesquisa e a Extensão,
contribuindo assim, para a produção universitária, contemplando o papel solidário, social,
humano e cultural para com a sociedade.
A EaD UNICAP possui, em sua identidade, a tradição de articular teoria e prática, excelência
acadêmica e domínio e cultivo do saber humano. Na modalidade a distância, fazemos isso
com um efetivo suporte das novas metodologias de ensino e Tecnologias Digitais de
Informação e Comunicação (TDICs).
O objetivo da EaD UNICAP é, a partir da Pró-reitoria de Graduação, (PROGRAD), Próreitoria Comunitária e de Extensão (PROCOME) e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação,
Pesquisa e Inovação (PROPESPI), assessorar a implementação e oferta de cursos de
graduação, nos graus licenciatura, bacharelado e tecnólogo, disciplinas virtuais (carga
horária EaD nos cursos presenciais), cursos de pós-graduação, além de outros cursos
compatíveis com a modalidade.
As atividades e ofertas de cursos e disciplinas na modalidade EaD são geridas pelas Escolas, no
âmbito das respectivas coordenações de cursos e setores administrativos da Universidade.
Na organização dos diversos cursos propostos na modalidade a distância, a EaD UNICAP
coordena suas atividades em total sintonia com os diversos espaços da instituição, nas
diferentes áreas de conhecimento.

1.1 A Educação a Distância na UNICAP
A UNICAP está presente no Ensino Superior desde 1943 e como Universidade, a partir de
1951, sempre aliando a experiência e qualidade na prestação dos serviços educacionais. A
partir dessa experiência, a universidade passa a oferecer à sociedade cursos na modalidade
de Educação a Distância (EaD) a partir de 2019.
Contando com um sistema tutorial (docentes e tutores) capacitados e comprometidos em
proporcionar um ensino de alto nível e qualidade, a UNICAP dispõe de infraestrutura
adequada para oferecer a seus estudantes suporte e apoio acadêmicos.
Os cursos estão estruturados em módulos, que propiciam a aprendizagem signiﬁcativa e
orientam os estudos. Tudo isso a partir de um ambiente virtual prático e dinâmico, que
permite a conexão entre acadêmicos, docentes e tutores, em tempo real e na sua
oportunidade para estudos.
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Diferenciais da Educação a Distância oferecida pela UNICAP:

• Articulação pedagógica e curricular presencial, híbrida e EaD.
• O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) é o Moodle, plataforma colaborativa que

•
•
•
•
•
•

permite o acesso aos materiais didáticos de aula e a realização de atividades, em tempo
real, com o apoio de professores e tutores.
Material didático próprio, atualizado, disponível online.
Equipe multidisciplinar capacitada para oferecer suporte técnico e pedagógico.
Professores-executores capacitados para a mediação e acompanhamento nas atividades
nas salas virtuais.
Capacitação e treinamento para uso do ambiente virtual.
Completa infraestrutura nos polos: biblioteca virtual, laboratório de informática, sala
multiuso, sala de aula e atendimento personalizado.
Encontros presenciais nos polos ao ﬁnal do semestre, para a realização das
avaliações presenciais.

Os cursos oferecidos na modalidade EaD são construídos em consonância as demandas
dos arranjos produtivos da sociedade e dos sistemas de ensino. Articulam-se de forma
orgânica com os ecossistemas de inovação e os institutos de pesquisa. Estão em
sinergia com os diversos setores da instituição, com as Pró-reitorias, nas diversas áreas
do conhecimento.

1.2 O Núcleo de Educação a Distância da UNICAP
Os proﬁssionais lotados no Núcleo de Educação a Distância (NEaD), têm experiência e
capacitação para dar o apoio e suporte necessários a todas às questões, acadêmicas e
tecnológicas, inerentes à modalidade de ensino a distância.
A equipe multidisciplinar, em articulação com as coordenações e colegiados dos cursos, é
constituída por proﬁssionais de diferentes áreas do conhecimento, é responsável pela
concepção, produção e disseminação de tecnologias, metodologias e recursos educacionais
para a educação a distância.
O NEaD é composto por:
- Diretoria UNICAP Digital.
- Assessoria Pedagógica.
- Secretaria.

- Assessoria de EaD.
- Equipe Técnico-Pedagógica.
- Sistema Tutorial.

O NEaD está localizado nas instalações da UNICAP Digital, no Bloco C, 3º andar, Salas 303 a
305. Funciona nos seguintes dias e horários: 2ª a 6ª feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 20h e
sábados de 8h às 12h, com atendimento presencial e online. Os polos de apoio presencial
possuem horário especíﬁco para atendimento aos estudantes.
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1.3 Os Cursos de Graduação a Distância na UNICAP
O NEaD UNICAP assessora o desenvolvimento, execução e acompanhamento de
cursos condizentes com a proposta de educação a distância (graduação, pósgraduação e extensão).
Os cursos EaD são ofertados em regime modular. Cada semestre tem dois módulos (A e
B) e o estudante é vinculado ao número de disciplinas de acordo com a sua entrada. O
ingressante do início do semestre (janeiro ou julho) será vinculado aos módulos A e B; o
ingressante trimestral (abril ou outubro) será vinculado ao módulo B (as disciplinas
pendentes do módulo deverão ser incluídas posteriormente). A matrícula é semestral e
se estende até a próxima rematrícula, esse processo garante a continuidade do seu curso
na instituição.
O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE) é o órgão responsável pela
aprovação dos currículos que deﬁnem a coerência e ordenação dos componentes
curriculares dos cursos ofertados na modalidade EaD. Os cursos EaD oferecem uma
formação proﬁssional sólida e ampla, que se baseia nas Diretrizes Curriculares Nacionais
(DCNs) dos cursos e demandas da sociedade.

1.4 A Metodologia EaD UNICAP
O material didático permite desenvolver a formação deﬁnida no Projeto Pedagógico de
Curso, considerando sua abrangência, aprofundamento e coerência teórica, sua
acessibilidade metodológica, instrumental e a adequação da bibliograﬁa às exigências
da formação.
Você encontrará uma linguagem inclusiva e acessível, com recursos comprovadamente
inovadores.
Cada disciplina possui uma sala de aula virtual, um ambiente digital que permite o
desenvolvimento do processo de aprendizagem. Em sua sala de aula você realizará
atividades, terá acompanhamento do professor(a) e/ou tutor(a) responsável, além do
suporte do material didático e objetos virtuais de aprendizagem.
As atividades virtuais que os estudantes realizarão serão disponibilizadas em períodos de
tempo determinados no calendário acadêmico EaD e se organizarão em guias de
autoaprendizagem, apoiadas em roteiros temáticos, sequências didáticas e fóruns, recursos
para encaminhar dúvidas e receber as respostas do professor.
A interação dos estudantes com o(a) professor(a) da disciplina se dará por meio de um
contínuo processo de acompanhamento das atividades (trabalhos e tempo de utilização da
Web). Todas as perguntas serão respondidas pelo(a) professor(a) e/ou tutor(a) no prazo de
24 horas úteis. Ao ﬁnal do semestre, será realizada uma avaliação presencial e obrigatória
para cada disciplina.
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Os recursos atendem ao pleno o desenvolvimento da metodologia EaD UNICAP, em
articulação orgânica com a administração e gestão dos cursos, atendendo ao
desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem.
Segue representação gráﬁca da estruturação de semestre do modelo EaD:

Figura 1: Estruturação do Semestre EaD UNICAP
Fonte: UNICAP Digital

Representado pelo gráﬁco acima, os cursos de graduação EaD UNICAP possuem quatro
entradas/vestibulares. Os estudantes que ingressarem no início de cada semestre (Janeiro e
Julho) cursarão o total de disciplinas do semestre. Os ingressantes do trimestre (Abril e Outubro)
cursarão três disciplinas. No decorrer do curso, esses estudantes deverão solicitar a inclusão das
três disciplinas pendentes do módulo. Importante: O Moodle oferece as categorias disciplinas
encerradas, em andamento e não iniciadas.

1.5 Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação – TDICs
Os cursos na modalidade EaD da UNICAP apoiam-se em estratégias didático-pedagógicas
e práticas de ensino-aprendizagem que incorporam o uso integrado de TDICs.
Levando em consideração as novas demandas da educação contemporânea, a UNICAP
acredita e tem compromisso na manutenção e melhoria constante de sua infraestrutura
tecnológica e equipamentos que dão o suporte ao processo de ensino-aprendizagem.
As tecnologias de informação e comunicação adotadas no processo de aprendizagem
permitem a execução do projeto pedagógico dos cursos, garantem a acessibilidade digital
e comunicacional, promovem a interatividade entre docentes, discentes e tutores,
asseguram o acesso a materiais ou recursos didáticos a qualquer hora e lugar e
possibilitam experiências diferenciadas de aprendizagem baseadas em seu uso.
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Abaixo, segue relação de TDICs empregadas nos cursos ofertados pelo EaD UNICAP,
merecem destaque:

•
•
•
•

Ambiente virtual.
Recursos digitais para o desenvolvimento de atividades acadêmicas.
Suporte tecnológico online.
Realização de atividades simuladas em laboratório virtuais.

Todos os estudantes possuem acesso ao Portal do Aluno, via site institucional, que prevê
área privativa, acesso aos serviços da Biblioteca Física e Virtual. Possuem, também, acesso
aos laboratórios físicos de informática e rede Wi-Fi disponível no Polo de Apoio Presencial.
O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) foi pensado, preparado e possui identidade
para o pleno desenvolvimento de atividades previstas no Projeto Pedagógico dos Cursos.
Nas salas virtuais, existem mecanismos de interação, tais como: chats, ambiente para
desenvolvimento de fóruns, áreas multimídias de áudio e vídeo, etc.

1.6 Polo de Apoio Presencial
O polo de apoio presencial se caracteriza como um espaço físico, em que o estudante se
vincula no ato da matrícula, que apoia o desenvolvimento do processo de aprendizagem.
O Polo é dotado da seguinte infraestrutura:

•
•
•
•

Secretaria.
Salas de estudo e salas de aula.
Laboratório de informática.
Sala Multiuso

O objetivo desta infraestrutura é viabilizar a resolução das atividades propostas durante a
execução do curso com acompanhamento e supervisão do Coordenador do Polo, tais como:

• Encontros presenciais dos estudantes com a coordenação do curso.
• Eventos cientíﬁcos e culturais.
• Avaliações presenciais.
Uma vez no semestre o(a) estudante(a) deverá comparecer ao Polo para a realização das
avaliações presenciais dos módulos.

ENDEREÇOS E CONTATOS
POLO RECIFE – PE (Sede)
Rua do Príncipe, 526, Bloco C, 3º andar - Salas 303 a 305 Boa Vista – Recife-PE - CEP: 50.050-900
Tel.: (81) 2119-4335
E-mail: ead@unicap.br
Horário de atendimento: 2ª a 6ª feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 18h (presencial e online).
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POLO ARACOIABA-CE
Rua do Comércio, s/n - Vazantes
Aracoiaba-CE – CEP 62754-000
E-mail: ead.aracoiaba-ce@unicap.br
POLO JOÃO PESSOA
Instituto Humanitas Paraíba
Rua Maestro Osvaldo Evaristo Costa, 415 – Estados
João Pessoa-PB – Cep: 58030-218
E-mail: ead.joaopessoa@unicap.br

1.7 As Habilidades do Aluno de EaD
Interesse por novos desaﬁos, autonomia, engajamento e disciplina, são algumas das
características básicas que permitirão ao estudante a obtenção do sucesso almejado,
durante sua trajetória como aluno(a) de EaD.
Destaca-se:

• Ter interesse por novos conteúdos.
• Conciliar a realização das atividades do curso com os compromissos de trabalho e
•
•
•
•
•

familiares.
Ter disciplina e responsabilidade para cumprir prazos.
Gerenciar o tempo para o estudo.
Ter autonomia para os estudos.
Ser proativo e buscar novos conhecimentos a partir das interação com os professores e colegas
de turma, e com os materiais didáticos disponibilizados no ambiente virtual de aprendizagem.
Ter habilidades para desenvolver atividades colaborativas.

É importante que se tenha um dispositivo com acesso à Internet para o acompanhamento
frequente das atividades e comunicados do curso. Mas, caso não possua regularmente
acesso a um dispositivo, poderá utilizar os computadores dos laboratórios de informática e
a sala de Atendimento EaD disponíveis em cada um dos Polos.
Durante todo o processo de aprendizagem, o(a) estudante contará sempre com a
orientação de um(a) docente nas atividades virtuais. A equipe de apoio à disciplina que
está sendo cursada é formada por um(a) professor(a) executor(a) e um(a) tutor(a).
O(A) aluno(a) que opta por estudar a distância deve ter consciência de que, no sistema EaD,
o seu papel de aluno(a) é o mais importante, uma vez que ele(a) é o(a) grande responsável
por sua aprendizagem.
Estudar a distância implica mudar de referências em relação ao estudo presencial e se
empenhar em compreender, pesquisar, aplicar e construir o seu próprio conhecimento.
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O(A) estudante estará diante de uma nova possibilidade de aprendizagem na qual será o
ator principal. E isso exigirá atitudes imprescindíveis ao seu sucesso, como se organizar
para os estudos. É importante estabelecer uma rotina de estudo para a realização das
atividades de acordo com seu ritmo e disponibilidade.
Lembrete: O e-mail institucional garante e valida os acessos aos portais da UNICAP,
como aos avisos das salas de aula virtuais e sala da Coordenação.
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2. PROCEDIMENTOS ACADÊMICOS
2.1 Admissão e Matrícula
A admissão aos cursos de graduação da EaD UNICAP é feita por Processo Seletivo
Classiﬁcatório Geral, obedecidas as disposições legais e as instruções complementares que
venham a ser baixadas.
A matrícula é o ato de vinculação que confere ao estudante o direito de frequentar o curso
no qual obteve a aprovação em Processo Seletivo Classiﬁcatório Geral, no respectivo Polo.
Nos cursos de graduação, a matrícula será feita por semestre e deverá obedecer às normas
estabelecidas pela Pró-reitoria de Graduação (PROGRAD) da UNICAP.
A matrícula vincula o(a) aluno(a) a um Polo de Apoio Presencial e a uma turma
determinada do curso para o qual foi aprovado(a), sendo essa turma mantida nas
matrículas posteriores.

2.2 Regime Escolar
O curso de graduação em EaD é deﬁnido por um currículo, aprovado pelo Conselho de
Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE) da UNICAP, e caracterizado por um conjunto
coerente e ordenado de disciplinas, podendo ser alterado a cada novo período letivo,
vedada a mantença de currículos concomitantes.
Entende-se por disciplina o conjunto especíﬁco de conhecimentos correspondentes a um
programa desenvolvido em um número de horas pré-ﬁxado. Todas as disciplinas que
compõem o currículo de um curso são obrigatórias.
A inscrição em mais de uma disciplina suplementar em que foi reprovado, além das
disciplinas obrigatórias do semestre, é facultada ao aluno, devendo este arcar, nesse caso,
com os custos das disciplinas suplementares, ou seja, aquelas que são facultativas.
Os conteúdos das disciplinas estão estruturados em unidades e são apresentados por
meio de material didático disponibilizado nas salas de aula virtuais, em conformidade
com o currículo do curso, devidamente aprovado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão (CONSEPE) da Instituição, com as Diretrizes Curriculares Nacionais e Projeto
Pedagógico do Curso.

2.3 Estágio Supervisionado
Por Estágio Supervisionado entende-se uma atividade de aprendizagem prática, que
promova o desenvolvimento de capacidade proﬁssional, cientíﬁca, técnica e cultural do(a)
estudante(a), coordenada por órgão próprio da Universidade e com observância das
disposições legais aplicáveis.
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A obrigatoriedade ou não do estágio curricular está fundamentada na Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional Nº 9.394, de 20/12/1996, na regulamentação própria para o
Estágio através da Lei Nº 11.788, de 25/09/2008, nos projetos pedagógicos dos diversos
cursos e nos Regulamentos Internos da UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO.
A UNICAP criou e tem ampliado sua rede de convênios com empresas e instituições
públicas e privadas, a ﬁm de possibilitar uma efetiva estrutura de inserção do aluno no seu
campo de estágio.
ATENÇÃO:
O(A) estudante poderá fazer o estágio curricular obrigatório na sua própria localidade.
A concepção pedagógica defendida pela UNICAP valoriza a articulação da teoria com a
prática para a formação dos futuros proﬁssionais. A elaboração do Regulamento de Estágio
Curricular Supervisionado próprio considera as características da concepção pedagógica,
do acompanhamento e supervisão do(a) aluno(a), além dos aspectos operacionais e
administrativos indispensáveis para o registro da titulação.
Como parte integrante da formação e desenvolvimento proﬁssional nas diferentes áreas, o
estágio curricular supervisionado representa um conjunto de atividades práticas que o(a)
estudante desenvolve na comunidade, nas instituições educacionais e nas empresas e
órgãos públicos. Essas atividades guardam relação com a sua área de formação e são
desenvolvidas sob a responsabilidade e acompanhamento da instituição formadora.
As atividades desenvolvidas no Estágio Curricular Supervisionado possibilitarão a prática
dos conhecimentos adquiridos durante o Curso e a socialização da experiência por meio de
reﬂexão conjunta com o(a) professor(a) responsável pelo acompanhamento do estágio e o
supervisor da unidade concedente.

2.4 Avaliação de Ensino Aprendizagem
Em atendimento à legislação educacional, os critérios de aprovação do curso, incidem sobre
frequência (mínima de 75% em atividades virtuais) e rendimento.
O sistema de avaliação dos(as) estudantes acompanha a proposta Institucional: 1º e 2º GQs
(Grau de Qualiﬁcação) os quais serão somados para obtenção da média geral em cada
disciplina. O modelo de Educação a Distância é ﬂexível e permite propor atividades síncronas
(necessária a participação do(a) aluno e professor(a) no mesmo instante) e assíncronas (não é
necessário que os(as) estudantes e professores(as) estejam conectados ao mesmo tempo).
Cálculo da média ponderada:
• 1º GQ (peso 2) - Somatório das notas das atividades virtuais.
• 2º GQ (peso 3) - Prova on-line ou presencial.
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O modelo EaD prevê um conjunto de tarefas (questões) que compõe a nota do 1ºGQ. O
conjunto de atividades virtuais de cada disciplina deverá somar 10,0. A nota do 1ºGQ
corresponde à 40% da média da disciplina.
A nota do 2ºGQ será obtida por meio de uma avaliação (valor 10,0) on-line (realizada na sala
de aula virtual) ou presencial (realizada no polo), que abordará o conteúdo de todas as
unidades e caracterizará 60% da média da disciplina.
Se a avaliação do 2ºGQ for on-line, será Única Chamada e os(as) alunos(as) terão o prazo de
uma semana para resolvê-la.
Se a avaliação do 2ºGQ for presencial, haverá Segunda Chamada (presencial) para os(as)
alunos(as) que não comparecerem à avaliação na primeira chamada.
A nota mínima para aprovação por média é 7,0 (sete). Caso o(a) estudante não atinja essa
nota, terá que se submeter à Prova Final (valor 10,0), on-line, observando o Regimento Geral
que exige média maior ou igual de 3,0 para ter acesso à Prova Final. A média para
aprovação da Prova Final é 5,0 (cinco) pontos.
Importante:
Todas as datas para a realização das avaliações obedecerão ao calendário
acadêmico EaD.

Figura 2: Avaliação da aprendizagem
Fonte: UNICAP Digital

2.5 Atendimento
Coordenação de Curso:
Profa. Dra. Flávia Ramos (Letras)
ﬂavia.ramos@unicap.br
Prof. Dra. Maria do Rosário da Silva (História)
rosario.silva@unicap.br
Prof. Dr. Luis Carlos Pacheco (Ciências da Religião)
luca.pacheco@unicap.br
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Prof. Dr. José Marcos Gomes de Luna (Filosoﬁa)
marcos.luna@unicap.br
Profª Msc. Maria do Carmo Sousa Motta (Pedagogia)
carmo.motta@unicap.br
Prof. Msc. Silas Pacheco Figueira (Logística, Gestão da Qualidade e Gestão de RH)
silas.ﬁgueira@unicap.br
Escola de Educação e Humanidades:
Secretaria: sec.eeh@unicap.br
Polos:
Polo Recife-PE (Sede): ead@unicap.br
Polo Aracoiaba-CE: ead.aracoiaba-ce@unicap.br
Polo João Pessoa-PB: ead.joaopessoa@unicap.br
Procedimentos Acadêmicos
dge@unicap.br
Bibiblioteca UNICAP:
atendimento.biblioteca@unicap.br
Tesouraria:
tesouraria@unicap.br
DAS - Departamento de Ação Social
2119-4158, 4114 ou 4416
das@unicap.br
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3. DISCIPLINAS EAD DOS CURSOS PRESENCIAIS
A Portaria 2.117/2019 do Ministério da Educação autoriza as Instituições de Ensino Superior
(IES) ofertar até 40% da carga horária dos cursos presenciais de graduação na modalidade
EaD. Para a implementação, a Portaria MEC coloca quatro critérios a serem atendidos:
I – Metodologia.
II - Atividades de tutoria.
III - Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA.
IV - Tecnologias de Informação e Comunicação - TIC.
Nesta perspectiva, os cursos presenciais da UNICAP adotam uma carga horária com disciplinas
na modalidade a distância. Cada disciplina tem sua sala de aula virtual na Plataforma Moodle,
material didático e sistema tutorial.

3.1 Disciplina EaD: É importante para minha formação?
Ao ter acesso a uma disciplina na modalidade a distância você desenvolverá
conhecimentos e habilidades para o contexto da sociedade em rede. A modalidade
permite a promoção da capacidade argumentativa, autonomia no processo de
aprendizagem, responsabilidade e desenvol-vimento do letramento digital.

3.2 As salas virtuais
•
•
•
•
•

Acesso ao conteúdo 24h (via computador e/ou dispositivos móveis).
Espaço para as suas dúvidas.
Interação com os demais estudantes da sala, tutor(a) virtual e professor(a).
Material didático diversiﬁcado, com atividades.
Aulas ao vivo (via Google Meet).

3.3 Como funcionam as Disciplinas EaD dos Cursos Presenciais?
A duração da disciplina EaD é a mesma de uma disciplina presencial, ou seja, é semestral.
Cada disciplina tem quatro unidades:
MODELO EaD DISCIPLINAS VIRTUAIS

Os conteúdos das disciplinas estão estruturados em unidades e são apresentados por
meio de material didático disponibilizado nas salas de aula virtuais, em conformidade
com o currículo do curso, vinculada a um(a) professor(a) e tutor(a).
Figura 3: Unidades de aprendizagem
Fonte: UNICAP Digital
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Cada Sala Virtual possui uma estrutura, com espaço para Guia de Estudo, Atividades
Virtuais, WebAulas, Espaço Docente e Tutoria, Midiateca e Avaliações. A ﬁgura abaixo
representa uma Sala de Aula Virtual.

Figura 4: Sala de Ala Virtual. Fonte: UNICAP Digital
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3.4 Avaliação

Figura 5: Processos avaliativos disciplinas presenciais operando em EaD
Fonte: UNICAP Digital

O gráﬁco ilustra o processo avaliativo. O 1º GQ é composto pelo conjunto de Questões
Objetivas, Discursivas e as Atividades Colaborativas das Unidades 1 e 2, que somam 10,0
(dez) pontos.
O 2GQ é composto pelas atividades virtuais das Unidades 3 e 4 (Questões Objetivas e
Atividade Colaborativa), somando 3.0 (três) pontos, e por uma avaliação on-line (valor 7,0
(sete)), que será disponibilizada na sala virtual e abordará o conteúdo das Unidades 3 e 4.
Essa avaliação on-line do 2ºGQ será Única Chamada e os alunos terão o prazo de uma
semana para resolvê-la.
A nota mínima para aprovação por média é 7,0 (sete). Caso o(a) estudante não atinja essa
nota, terá que se submeter à Prova Final (valor 10,0), on-line, observando o Regimento Geral
que exige média maior ou igual a 3,0 para ter acesso à Prova Final. A média para aprovação
da Prova Final é 5,0 (cinco) pontos.

3.5 Dicas Importantes
• Evite perder os prazos de realização das atividades virtuais. Faça um cronograma de
prazos para realização das atividades!
• As interações constituem parte importante do processo de aprendizagem! Além de sua
resposta, comente duas ou mais respostas de colegas.
• Os fóruns de interação e de dúvidas são espaços interativos e agradáveis de discussão!
Compartilhe as suas dúvidas!
• Planeje-se para participar dos momentos síncronos (webaulas). O calendário acadêmico
EaD é um guia importante, além do contato com seus colegas de turma e professor(a) e/
ou tutor(a) da disciplina. São instâncias que fomentam seu engajamento..
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4. PORTAL DO ALUNO
4.1 Orientações de acesso ao portal do aluno
Para ter acesso ao Portal do Aluno, o usuário deve acesso a link abaixo:
https://totvsweb1.unicap.br/RM/web/app/edu/PortalEducacional/login/
Após a matrícula, os(as) estudantes receberão, via e-mail, o usuário de acesso e as
orientações para cadastramento da senha:
Prezado(a) [NOMEALUNO]

Seu Registro Acadêmico (RA) e também usuário para acesso ao portal do aluno é:

- Usuário: [RA]

4.2 Primeiro Acesso ao Portal (Cadastramento de senha)
Para o primeiro acesso ou caso tenha esquecido sua senha, clicar em "esqueceu sua
senha?" e preencher seu usuário e e-mail pessoal.

Será enviado uma mensagem para seu e-mail, com link para cadastramento de sua
senha pessoal.
Após o cadastramento, acessar o portal do aluno com seu usuário e senha pessoal cadastrada.
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4.3 Funcionalidades Disponíveis
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4.4 App Educonnect (Mobile)

23

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO
Guia do Estudante EaD

5. AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA)
5.1 Acesso ao AVA
Para ter acesso ao AVA da UNICAP, o estudante deve acessar o seguinte endereço no seu
navegador de internet:
http://ava.unicap.br

5.2 Tela de login
Na tela de login, existem dois campos a serem preenchidos, são eles:
1 Digite seu Registro Acadêmico (RA), sem os zeros.
2 Digite sua SENHA. Caso seja o seu primeiro acesso, a senha padrão é unicap (será
solicitada a criação de uma nova senha após o login).

O primeiro acesso ao AVA é realizado utilizando o número do Registro Acadêmico
(RA) na Identiﬁcação do Usuário e senha provisória unicap.
Após o primeiro acesso com a senha provisória, será solicitada a troca da senha.
Caso tenha esquecido a sua senha ou queira recuperar a senha, clique no link
Esqueceu o seu usuário ou senha? e as instruções serão enviadas para o e-mail
cadastrado no sistema.
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5.3 Tela inicial do AVA
Após ser realizado o login no AVA, o estudante terá acesso a tela inicial do sistema, com os
seguintes elementos:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Menu de navegação pelas unidades, notas e participantes da disciplina.
Calendário das atividades.
Menu disciplinas em andamento.
Filtro para visualização das disciplinas encerradas, em andamento e não iniciadas.
Visualização das disciplinas.
Lista de atividades em forma de linha do tempo.

25

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO
Guia do Estudante EaD

5.4 Sala virtual (Ingressantes até 2022.1)
Assim que o estudante acessa a sala vitual da disciplina desejada, temos a seguinte
visualização:

1. Menu de navegação pelas unidades, notas e participantes da disciplina.
2. Códigos da disciplina e turma e, nome da disciplina.
3. Ícones de avisos e área para bate-papo.
4. Menu perﬁl.
5. Descrição didática da disciplina.
6. Menu de navegação pelas salas virtuais.
7. Fórum de avisos, fórum de apresentação e documentos relacionados à disciplina.
8. Unidades de aprendizagem e avaliações.
9. Chat de suporte ao AVA.
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5.5 Materiais disponíveis na sala vitual (Ingressantes até 2022.1)
A sala virtual é composta pelos itens abaixo:

1. Descrição didática da unidade.
2. O Guia de Estudo direciona o desenvolvimento das competências e habilidades.
3. As atividades visam à sistematização de conhecimentos, ao acionamento do repertório
cultural e à promoção da interação.
4. O fórum de dúvidas promove a interação com o professor.
5. Além da indicação do link e da gravação da aula on-line, no Espaço do Professor, há
indicação de material complementar.
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5.6 Sala virtual (Ingressantes a partir de 2022.2)
Assim que o estudante acessa a sala vitual da disciplina desejada, temos a seguinte
visualização:

1. Menu de navegação pelas unidades, notas e participantes da disciplina.
2. Códigos da disciplina e turma e, nome da disciplina.
3. Ícones de avisos e área para bate-papo.
4. Menu perﬁl.
5. Descrição didática da disciplina.
6. Menu de navegação pelas salas virtuais.
7. Fórum de avisos, fórum de apresentação e documentos relacionados à disciplina.
8. Objetos de aprendizagem e atividades.
9. Chat de suporte ao AVA.
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6. E-MAIL INSTITUCIONAL
O e-mail institucional da Unicap é disponibilizado na plataforma Google. Para acessá-lo
utilize o site www.gmail.com ou o App GMAIL de seu smartphone.

Seu e-mail institucional segue o padrão primeiro-nome.registro-acadêmico@unicap.br
Por exemplo: a aluna Maria Fernanda da Silva, de registro acadêmico (RA): 00000005555,
tem o e-mail institucional maria.00000005555@unicap.br

Se você é aluno veterano seu e-mail institucional não mudou, permanecendo
nome.matricula@unicap.br

Agora é a vez de sua senha!!
Se for o seu primeiro acesso, a senha inicial e provisória é o número do seu Registro
Acadêmico(RA).

No exemplo acima, a senha inicial da aluna Maria é 00000000055
Esta senha inicial deverá ser trocada no primeiro login.

Não lembra da sua senha?
Se você não lembra da sua senha, acesse o site ou app do Gmail, digite seu e-mail
institucional, clique no botão Próxima, depois no link 'Esqueceu a senha?' e siga as
instruções em tela.

Para criar uma senha forte utilize pelo menos 8 caracteres, misture letras, números, e,
de preferência, acrescente pelo menos 1 caractere especial.

29

Rua do Príncipe, 526 - Bloco C - Salas 303 a 305
Boa Vista - Recife-PE - Cep: 50050-900

