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APRESENTAÇÃO
Olá, seja bem-vindo!
A partir de agora, neste Guia Geral confeccionado especialmente para você,
vamos mostrar como funciona o Processo de Recuperação de Disciplinas adotado pela
Universidade Tiradentes (UNIT), através da Pró-Reitoria Adjunta de Graduação a
Distância.
O presente documento traz orientações gerais e metodológicas para você
entender como proceder em seus estudos, acessar o Ambiente Virtual de Aprendizagem
(AVA), interagir com os docentes e compreender o sistema de avaliação no Processo de
Recuperação de Disciplinas.
Desejamos que este Guia possibilite uma melhor compreensão e entendimento
da metodologia adotada no Processo de Recuperação de Disciplinas.
Sucesso nesta nova fase e que sua participação seja proveitosa, são os desejos
da equipe da Pró-Reitoria de Adjunta de Graduação a Distância da Universidade
Tiradentes.

1.

O QUE É O PROCESSO DE RECUPERAÇÃO DE DISCIPLINAS?
O Processo de Recuperação de Disciplinas oferece aos alunos, efetivamente

matriculados, a oportunidade de recuperar disciplinas, cursadas ou não, já ofertadas no
curso, por meio de metodologia própria.

2.
METODOLOGIA
DISCIPLINAS

DO

PROCESSO

DE

RECUPERAÇÃO DE

O Processo de Recuperação de Disciplinas terá o acompanhamento de um
docente vinculado à disciplina cursada para um auxílio direto a você, discente, através
dos mecanismos de interação presentes no AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem).
O acompanhamento discente será realizado totalmente no AVA. Para
acompanhar o Processo de Recuperação de Disciplinas, você utilizará ferramentas que
já acessa na disciplina regular como, por exemplo: Fórum, Avaliação de
Autoaprendizagem, Arquivos para downloads, Dúvidas de conteúdo, Sala da
Coordenação etc. É importante ressaltar que as aulas (videoaulas) também estarão
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disponibilizadas no AVA. Lembre-se que, em caso de dúvida de conteúdo, você deverá
questionar ao docente da disciplina, durante o período de interação no AVA.
As Avaliações de Autoaprendizagens (AA) serão realizadas da mesma forma de
uma disciplina regular e o limite máximo para realização destas estará previsto em
cronograma no AVA.
Para melhor atendê-lo(a) no processo de Recuperação de Disciplina, informamos
que os livros de todas as disciplinas de seu curso encontram-se no:

Sendo assim, utilize esse material importante para seu processo de aprendizagem
durante os estudos.
Sugiro que você realize a leitura de todos os tópicos desde o guia para melhor
compreender todo o Processo de Recuperação. Qualquer dúvida sobre a metodologia do
Processo de Recuperação de Disciplinas, você poderá enviar e-mail para
(claudia_meirelles@unit.br).

3.

ACESSO AO AVA
É muito simples acessar o AVA, basta acessar o portal da Universidade

Tiradentes através do endereço www.unit.br clicar em MAGISTER, e para ter esse
acesso é necessário que digite o seu usuário (matrícula ou CPF) e senha (recebido no ato
da matrícula na instituição). Inclua os seus dados e depois clique em Ok.

4.

INTERAÇÃO COM OS DOCENTES
Os

docentes

das

disciplinas

estarão

disponíveis

para

atendimento,

esclarecimentos, solicitações e estudos no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)
durante o período de interação.
Lembro-lhe de que a interação com o docente poderá ser realizada a partir do
Fórum de Colaboração e Tira Dúvidas e Fale com o Professor.
4.1 Fórum de Colaboração e Tira Dúvidas
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O Fórum de Colaboração e Tira Dúvidas é uma ferramenta de interação que serve
para socialização do conhecimento, por meio da discussão entre alunos e professores de
forma coletiva, sobre os conteúdos propostos nos componentes curriculares da
disciplina, com o objetivo de revisar estes conteúdos, dirimindo dúvidas que
possivelmente surjam em seus estudos individuais da(s) disciplina(s).
Para acessar o Fórum de Colaboração e Tira Dúvidas, você deve acessar o AVA e
no Espaço de Interação em cada disciplina, de acordo com os seguintes passos:

Veja imagem no AVA:

4.2 Fale com o Professor
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O Fale com o Professor é uma ferramenta de interação que serve para
esclarecimento das dúvidas entre alunos e professores, de forma privada, sobre os
conteúdos propostos nos componentes curriculares da disciplina.
Você ainda pode tirar dúvidas em Fale com o Professor na barra de menu do AVA.

Veja imagem no AVA:

5.
CONTEÚDOS
DISCIPLINAS.

DO

PROCESSO

DE

RECUPERAÇÃO

DE

No AVA estão presentes os conteúdos fundamentais de cada componente curricular,
trabalhados pedagogicamente, a fim de promover a dialogicidade e a autonomia do
aluno, estimulando o desenvolvimento de suas competências profissionais.
Os conteúdos disponíveis no AVA permitem uma maior utilização de recursos
audiovisuais possibilitando a pesquisa de novos conhecimentos.
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Veja imagem no AVA:

Ao clicar em “Material de Estudo”, você terá acesso a todos os conteúdos e
atividades das disciplinas. Veja imagem no AVA:

CONTEÚDOS A SEREM
ESTUDADOS

6. DICAS PARA ESTUDAR A DISTÂNCIA:
Na metodologia de aprendizagem a distância, exige-se que o aluno, de forma
autônoma, interaja com os materiais educacionais no Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA), e com os demais alunos por meio dos recursos disponíveis.
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Neste sentido, a conscientização de sua responsabilidade no processo é
fundamental.
A seguir, são apresentadas algumas sugestões para o estudo na metodologia a
distância:
 Acesse o Plano de Ensino e Aprendizagem da disciplina, clicando em “Visão Geral”
no AVA;

Veja imagem no AVA:

 Siga o Roteiro de Estudos postado no AVA;

Veja imagem no AVA:

9

 Faça um planejamento diário de estudo de acordo com o seu tempo disponível,
adaptando a sua rotina, adequando sempre à(s) disciplina(s) que você cursa
regularmente;


Verifique todas as informações sobre o Processo de Recuperação de Disciplinas,
qualquer dúvida entre em contato com a Coordenação do Processo de Recuperação
de Disciplinas, através do e-mail: claudia_meirelles@unit.br;
 Fique atento para não perder os prazos apresentados no Cronograma do Processo de
Recuperação de Disciplinas, pois estes não serão prorrogados;
Obs.: Alguns componentes curriculares possuem cronograma específico postado
no AVA, tais como TCC, Laboratório Virtual, Estágios Supervisionados,
Práticas Interdisciplinares I, II e III, Projetos Integradores I, II e III, Pesquisa
em Serviço Social III e Elaboração e Avaliação de Projetos.
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 Procure fazer esquemas, sínteses, anote os pontos-chave e organize as ideias de
maneira sistemática e consistente;
 Dinamize seu tempo de estudo e pratique sua autonomia.

7. AVALIAÇÃO NO PROCESSO DE RECURAÇÃO DE DISCIPLINAS
7.1 Em consonância com o Projeto Pedagógico Institucional (PPI), a composição do
sistema de avaliação da aprendizagem dos cursos de graduação da UNIT EAD possui os
mesmos critérios na oferta regular e no processo de recuperação de disciplinas.
7.2 A avaliação de aprendizagem é feita por disciplina, com base no seu
aproveitamento, a partir de atividades propostas no AVA (Medida de Eficiência =
Avaliação da Autoaprendizagem – AA e Produção de Aprendizagem Significativa –
PAS) e de uma Prova Presencial (PP).
7.3 A Prova Presencial será aplicada no Polo de Apoio Presencial em duas datas
conforme cronograma divulgado no AVA. Atente ao fato de que você só poderá realizar
no máximo, (03) três disciplinas por data de aplicação de avaliação.
7.4 A Produção da Aprendizagem Significativa (PAS) é uma estratégia didática
proposta, de forma contextualizada, para resultar em uma aprendizagem significativa
por meio de ações processuais e com postagem de um único produto. Tem caráter
obrigatório e o objetivo de ser o fio condutor do seu processo de aprendizagem.
7.4.1 Você deverá, no AVA, ao final do Tema 2 da disciplina, utilizar a
ferramenta “Entrega de Atividades” para submeter o trabalho exigido pelo docente na
referida atividade, valendo 10 pontos;
7.4.2

A correção da PAS será realizada pelo professor da(s) disciplina(s),
considerando os parâmetros cadastrados na ferramenta “Rubrica” do
AVA.

ATENÇÃO!
O prazo para a Postagem da Produção da Aprendizagem Significativa (PAS) será no
dia escolhido para realização da Prova Presencial. Não poderá ser entregue no dia da
2ª chamada.

Veja imagem no AVA:
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7.5 A Avaliação de Autoaprendizagem (AA) é um “Questionário” no AVA que
possui 05(cinco) questões objetivas referentes ao tema selecionado – tipo de
questões selecionado de forma randômica (valendo 10,0 pontos);
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Veja imagem no AVA:

7.5.1

A correção das questões será realizada de forma automática pelo AVA;

7.5.2

A nota gerada por este instrumento de avaliação é composta pela média
aritmética dos pontos obtidos nos temas da disciplina;

7.6 O sistema avaliativo UNIT EAD utiliza-se de diferentes instrumentos para
contemplar as especificidades das disciplinas que compõem o curso. Vejamos
abaixo os instrumentos que compõem o sistema avaliativo e como é aferido o
rendimento acadêmico dos estudantes do curso:
Instrumentos

Peso na
média

Prova Objetiva
Prova
Presencial
(PP)

7
Prova Discursiva

Avaliação de
Autoaprendizagem
(AA)

1

Produção da
Aprendizagem
Significativa (PAS)

2

Medida de
Eficiência

Descrição
Composta
de
5
(cinco)
questões valendo 1,2 pontos
cada
Composta
de
2
(duas)
questões
referentes
aos
conteúdos presentes em todos
os temas valendo 2,0 pontos.
Composta por 02 (duas) ou 04
(quatro)
atividades,
a
depender da quantidade de
créditos da disciplina. Essa
atividade é disponibilizada no
Ambiente
Virtual
de
Aprendizagem (AVA) e a nota
é composta pela média
aritmética das notas obtidas
É uma estratégia didática
proposta,
de
forma
contextualizada, para resultar
em
uma
aprendizagem
significativa por meio de ações
processuais e com postagem
de um único produto.

Nota da
avaliação
0,0 a 6,0

0,0 a 4,0

0,0 a 10,0

0,0 a 10
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FÓRMULA DE AFERIÇÃO DA MÉDIA DA DISCIPLINA
MF1 = (PP x 7) + (AA x 1,0) + (PAS x 2,0)
10
7.7 Prova Final
Será considerado apto a realizar a Prova Final (PF) o aluno que obtiver média igual ou
superior a 4,0 (quatro) pontos, e inferior a 6,0 (seis) pontos.
I – A PF valerá de 0,0 (zero) a 10,0 (dez) pontos.
II – A PF abrangerá todo o conteúdo do componente curricular.
III – A média para aprovação na PF é de no mínimo 6,0 (seis) pontos, resultante da
soma aritmética da MF1 com a nota obtida na PF.
Fórmula:
MF = (MF1 + PF)
2
Exemplo: (5,0 + 8,0) / 2 = 6,5
IV- O aluno deverá realizar todas as provas finais dos componentes curriculares nas
datas previstas pela Instituição no cronograma de recuperação de disciplinas.
V – Não será necessário o aluno requerer a prova final, visto que, o magister exibirá a
relação dos nomes de cada turma.

7.8 Os componentes curriculares TCC, Laboratório Virtual, Estágios Supervisionados,
Práticas Interdisciplinares I, II e III, Projetos Integradores I, II e III, Pesquisa em
Serviço Social III e Elaboração e Avaliação de Projetos, possuem sistemática e
cronograma de avaliação diferenciado e divulgado no Ambiente Virtual de
Aprendizagem.

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
8.1. A ocorrência de qualquer fato ou ato não previsto neste regulamento será analisada
pela Gerência Acadêmica da UNIT EAD.
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