Disciplinas semipresenciais

PERGUNTAS E

RESPOSTAS
informações para alunos

INTRODUÇÃO
O Brasil vive tempos de crescimento do acesso à educação
superior. Milhões de pessoas se graduaram e se especializaram
no país e, consequentemente, a concorrência no mercado de
trabalho também ficou maior. Hoje, não basta apenas ser graduado
e conhecer os conteúdos pertinentes à sua área de conhecimento.
Você precisa desenvolver as competências e habilidades que o
mercado procura.
Sabendo disso, a PUC Minas acompanha as tendências mais
atuais na área da educação e, com sua expertise de 18 anos
de trabalho com educação a distância, implantou as disciplinas
semipresenciais. Nessas disciplinas, o aluno é acompanhado
de perto por professores presenciais, comprometidos com uma
aprendizagem significativa, focada no desenvolvimento de
competências que o diferenciarão no mercado de trabalho.
Preparamos, nas próximas páginas, algumas perguntas e respostas
que ajudarão você a entender mais sobre essa nova modalidade.

1. O QUE É UMA DISCIPLINA
SEMIPRESENCIAL?
É uma disciplina que acontece em dois espaços importantes de
aprendizagem: a sala de aula presencial e o espaço virtual de
aprendizagem. Na PUC Minas, uma parte da carga horária da
disciplina acontece no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e
a outra na sala de aula presencial.
No AVA, você tem acesso a todo o material didático necessário para
o desenvolvimento da disciplina, que foi preparado pelo professor
virtual, podendo ser: videoaulas, áudios, textos, atividades, entre
outros, e encontra ferramentas de interação com o professor
virtual e com seus colegas de turma.
Na parte presencial da disciplina, em sala de aula, você terá a
oportunidade de realizar atividades práticas, sustentadas no
material didático preparado pelos professores, e participar de
importantes reflexões. Os encontros presenciais acontecerão na
Unidade ou campus onde você solicitou a matrícula.
Essa estratégia de aprendizagem, que se apoia no espaço virtual e
nos encontros presenciais, pretende aproveitar o que há de melhor
nos dois espaços. Do ensino a distância, o aluno tem o benefício
de poder se valer de todas as possibilidades criadas pelas novas
tecnologias de comunicação via internet, como a flexibilidade
para estudar onde, quando e quantas vezes quiser. Já o ensino
presencial permite a comunicação direta entre alunos, professores
e colegas de turma, a troca de experiências – o que estimula o
prosseguimento das discussões iniciadas no Ambiente Virtual de
Aprendizagem e a aplicação teórica.

2. COMO É O
FUNCIONAMENTO DE UMA
DISCIPLINA SEMIPRESENCIAL?
Para uma disciplina com carga horária de 68h, por exemplo,
você terá um encontro presencial semanal e atividades virtuais
cuja carga horária será equivalente à do encontro presencial. A
carga horária virtual é computada em horas de aprendizagem:
videoaulas, textos, notas, atividades, fóruns, entre outras.
Atenção! Lembramos que o limite de faltas é de 25% da carga
horária presencial.
Tanto o professor virtual quanto o professor presencial (podendo
tratar-se, em muitos casos, do mesmo docente) atuarão juntos
no planejamento cuidadoso da disciplina, definindo os objetivos
de aprendizagem que serão alcançados, como será construído
e disponibilizado o material didático e quais serão os melhores
recursos metodológicos a serem utilizados para auxiliar o aluno

3. QUAL É O PAPEL DO
PROFESSOR VIRTUAL NAS
DISCIPLINAS SEMIPRESENCIAIS?
É função do professor virtual a elaboração das videoaulas, a
seleção de bibliografia para leitura, a produção de textos e dos
recursos interativos propostos para a disciplina, além da curadoria
dos demais tipos de materiais didáticos que ficarão disponíveis
para o aluno.

4. QUAL É O PAPEL DO
PROFESSOR PRESENCIAL
NAS DISCIPLINAS
SEMIPRESENCIAIS?
O professor presencial se dedicará a orientar os alunos individual
ou coletivamente, coordenando os projetos e as atividades
presenciais, bem como provocará e conduzirá as reflexões sobre o
aprendizado. É ele quem responderá suas questões relacionadas
ao conteúdo da disciplina (desenvolvido pelo professor virtual),
tanto presencialmente, quanto pelo AVA. É também quem cuidadá
da elaboração das provas e do lançamento das notas.

5. QUAL É O PAPEL DO
TUTOR NAS DISCIPLINAS
SEMIPRESENCIAIS?
O tutor é o responsável por apoiar a resolução de questões
acadêmico-administrativas relacionadas às disciplinas. É sua
função cuidar da interação entre você, aluno, e a disciplina,
proporcionando condições para o desenvolvimento de um bom
processo de ensino e aprendizagem.

6. COMO ESTUDAR
EM UMA DISCIPLINA
SEMIPRESENCIAL?
Você deve estudar os materiais disponibilizados no AVA, antes
dos encontros presenciais, para que possa realizar as atividades
que serão propostas em sala de aula pelo professor presencial.
Essa metodologia pretende otimizar o processo de aprendizagem,
bem como gerar reflexões mais aprofundadas e pertinentes.

7. COMO SÃO AS AVALIAÇÕES?
Você será avaliado tanto em atividades realizadas no AVA quanto
em atividades realizadas na sala de aula presencial. O professor
virtual irá elaborar um conjunto de atividades que somam entre 10
e 30 pontos. As atividades presenciais avaliativas poderão somar
entre 70 e 90 pontos, incluindo as provas, e serão realizadas em
datas definidas pelo professor presencial e previamente divulgadas
por ele no ambiente virtual da disciplina e/ou em sala de aula. As
atividades virtuais terão suas datas definidas e publicadas no AVA.

8. O VALOR DAS DISCIPLINAS
SERÁ O MESMO?
Sim. Os encontros presenciais somados às atividades realizadas
no AVA (leituras, videoaulas, entre outros) totalizarão 68 horas
de aprendizagem, aos moldes do que ocorre com qualquer outra
disciplina presencial.

9. AS DISCIPLINAS
SEMIPRESENCIAIS SÃO
OBRIGATÓRIAS?
Sim. Elas são as mesmas disciplinas previstas no projeto
pedagógico do curso, apenas com a mudança na forma como
são executadas. As ofertas das disciplinas semipresenciais se
darão no mesmo formato para todos os alunos do seu curso,
independentemente da Unidade ou campus.

10. QUE TIPO DE DISCIPLINA
SERÁ OFERTADA
NA MODALIDADE
SEMIPRESENCIAL?
Essa é uma decisão tomada pelo colegiado do seu curso junto
à chefia de departamento, considerando critérios de natureza
acadêmico-pedagógica.

11. QUAIS SÃO AS VANTAGENS
DE UMA DISCIPLINA
SEMIPRESENCIAL?
A possibilidade de um diálogo mais próximo entre a teoria, que
será apresentada no ambiente virtual de aprendizagem e que
ficará disponível durante todo o seu curso, e a prática profissional
com reflexões mais aprofundadas sobre os temas previstos
em atividades nos encontros presenciais. Além disso, ficarão
disponíveis duas bibliotecas virtuais onde estarão disponibilizados
todos os títulos necessários para o acompanhamento das
disciplinas, bem como várias obras complementares.
A formação crítica do aluno, sustentada em materiais didáticos
produzidos por professores especialistas em EAD, que poderão
ser acessados por mídias móveis a qualquer momento, e as
trocas de experiências presenciais, apoiarão o desenvolvimento
de competências, e serão de extrema importância para a inserção
no mercado de trabalho atual.

