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APRESENTAÇÃO
Atualmente, a sociedade vem passando por grandes transformações, que certamente interferem na maneira
como as pessoas se relacionam, se comunicam e aprendem. A educação, nessa nova forma de organização
social, não é centrada apenas em contextos formais. Pelo contrário, está cada vez mais presente em cenários
não formais e informais de aprendizagem. Isso acontece porque a internet e as tecnologias da informação e
comunicação possibilitaram a criação de novos espaços de interação e interlocução entre os indivíduos, o que
amplia as possibilidades de construção do conhecimento de forma colaborativa.
No âmbito dessas mudanças, a Educação a Distância (EAD) surge como uma modalidade que pode contribuir
para democratizar a educação, criando espaços de aprendizagem diferenciados e que valorizem as diferentes
formas de aprender. Isso explica porque a EAD tem se tornado um fenômeno emergente global, que promete
alterar fundamentalmente a natureza da educação tradicional. À medida que as tecnologias que apoiam a
educação a distância amadurecem e se desenvolvem, menor torna-se a distância geográfica e pedagógica
entre os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem.
Vale ressaltar que uma educação a distância de qualidade não é prescritiva, sequencial ou entendida como
uma ação isolada, mas um sistema complexo que necessita de muita organização, diretrizes, adoção de
padrões, práticas efetivas, cronogramas bem estabelecidos, profissionais qualificados, métodos de avaliação
bem estruturados e indicadores claros de resultados. Essas são algumas medidas fundamentais para a
operacionalização e implantação de uma EAD de sucesso.
A elaboração do Programa de Educação a Distância da Faculdade Pernambucana de Saúde, deste modo, é um
reconhecimento da força e do potencial dessa modalidade, inclusive como meio de consolidar a missão da
instituição, bem como sua visão, direção estratégica e compromisso com o estado de Pernambuco.

1. PERFIL INSTITUCIONAL
Criada em 2005, por meio de uma parceria entre o Grupo Educacional Boa Viagem e a Fundação Alice Figueira
de Apoio ao Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira (IMIP), a FPS oferece educação de qualidade
nas áreas de ensino e pesquisa. Dedica ainda a seus estudantes a excelente estrutura do seu hospital de ensino,
o IMIP, maior hospital-escola do Norte-Nordeste, e um dos maiores da América Latina, com variados cenários
disponíveis para a prática profissional.
O IMIP tem 57 anos de história e tradição na formação de profissionais. Fundado em 1960 por um grupo de
médicos liderados pelo Prof. Fernando Figueira, a instituição filantrópica atua nas áreas de assistência, ensino,
pesquisa e extensão comunitária. Voltado para o atendimento da população carente pernambucana, o
Complexo Hospitalar do IMIP é reconhecido como uma das estruturas do gênero mais importantes do país,
centro de referência assistencial em diversas especialidades na área de saúde. Destaque também na
implantação de serviços, o IMIP desenvolve estudos e treinamentos técnico em recursos humanos na área de
saúde para organismos nacionais, internacionais, governamentais e não governamentais. Por incentivar o
aleitamento materno numa época em que pouco se falava sobre o assunto, o instituto foi o primeiro hospital
do Brasil a receber o título de "Hospital Amigo da Criança", concedido pela Organização Mundial de
Saúde/UNICEF/Ministério da Saúde.
A parceria interinstitucional entre FPS e IMIP favorece o desenvolvimento das competências profissionais dos
estudantes. Além disso, a FPS utiliza a mesma metodologia adotada nas melhores universidades do mundo, o
método ABP (Aprendizagem Baseada em Problemas), laboratórios de última geração, técnicas modernas e
equipamentos de ponta. A faculdade conta ainda com um corpo docente altamente qualificado para conduzir
os cursos de graduação e pós-graduação que oferece. Vale destacar que os profissionais da FPS estão
diretamente associados ao IMIP. Além de campo de desenvolvimento de pesquisas, ele é peça importante na
continuidade da formação e desenvolvimento dos profissionais do quadro da faculdade.
É desta forma que a educação diferenciada da FPS busca contribuir para o bem-estar social e o exercício da
ética e da cidadania: formando profissionais de saúde humanizados, cidadãos comprometidos não só com a
excelência na prestação de serviços à população, ao mesmo tempo em que proporciona aos pacientes e a seus
familiares um atendimento único, onde o carinho, o respeito e a atenção são primordiais.
Atualmente, estão em vigência na graduação os cursos de: medicina, nutrição, enfermagem, fisioterapia,
farmácia e psicologia. Já no âmbito da pós-graduação, a instituição oferece os cursos de especialização em
psicologia clínica hospitalar, neuropsicologia, terapia cognitivo comportamental, oncologia multidisciplinar,
enfermagem obstétrica, enfermagem neonatal e pediátrica, farmácia clínica, fisioterapia dermato funcional,
fisioterapia em saúde da mulher, nutrição em obesidade e doenças metabólicas e tecnologia assistiva. A FPS
já dispõe de um mestrado profissional em Educação para o ensino na área de saúde desde 2011. Cinco turmas
já foram abertas, duas já tiveram suas aulas já finalizadas. O curso recebe estudantes de diferentes
especialidades de Recife, interior de Pernambuco e outros estados, tais como: Alagoas, Paraíba e Rio Grande
do Norte. Os discentes vêm em busca de conhecimento a partir da investigação de situações relacionadas à
educação e à prática do ensino na saúde, em sua interface com os diversos ambientes de serviço desta área.

1.1. Dados Institucionais
1.1.1. Entidade Mantenedora
A Associação Educacional de Ciências da Saúde – AECISA foi fundada em 05 de agosto de 2003, pessoa jurídica
de direito privado, sem fins lucrativos, associação de utilidade pública, com sede e foro na cidade de Recife,
Estado de Pernambuco, para atuar na região do Nordeste e em todo território nacional. É uma empresa
genuinamente pernambucana, mantenedora da Instituição de Ensino Superior Faculdade Pernambucana de
Saúde/FPS.
A AECISA funciona regularmente e seu ato constitutivo – Estatuto Social – está registrado no Registro Civil de
Pessoas Jurídicas do Cartório de Registro de Títulos e Documentos de Recife. Encontra-se devidamente inscrita
no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob nº 05.834.842/0001 62, bem como
na Prefeitura do Município de Recife.
A AECISA tem como objetivo principal atuar na Região Nordeste e, de forma pontual, em todo o território
nacional, tendo como objetivos gerais:
a) promover atividades educacionais e culturais que contribuam para o desenvolvimento da comunidade em
que está inserida;
b) formar e aperfeiçoar profissionais, especialistas, técnicos, docentes e pesquisadores;
c) realizar pesquisas e estudos visando o desenvolvimento educacional e cultural, de acordo com as
necessidades da região;
d) contribuir para o estudo dos problemas socioeconômicos da comunidade, pondo ao seu alcance cursos e
serviços;
e) exercer ação de integração comunitária, desenvolvendo atividades ético-sociais capazes de valorizar os
ideais da nação brasileira, incremento da cultura e o processo da humanidade;
f) criar, manter, reformular ou extinguir cursos por ela mantidos, de qualquer nível, obedecendo às
determinações da legislação específica;
g) promover, através de suas instituições mantidas, atividades e cursos de extensão visando o
desenvolvimento educacional e a promoção da população a que serve.

1.1.2. Entidade Mantida
A Faculdade Pernambucana de Saúde/FPS, doravante denominada FPS, surgiu da aliança entre a Associação
Educacional Boa Viagem (AEBV), mantenedora da Faculdade Boa Viagem (FBV), e a Fundação Alice Figueira
(FAF), organização de apoio ao desenvolvimento do Instituto de Medicina Integrada Prof. Fernando Figueira
(IMIP), antigo Instituto Materno Infantil de Pernambuco (IMIP), instituições com elevado reconhecimento e
reputação pública no contexto em que estão inseridas.
Trata-se de uma junção de competências acadêmicas e administrativas, baseada em amplo conhecimento das
atividades relacionadas ao ensino, a pesquisa e a extensão de nível superior, imprescindíveis para o
desempenho satisfatório da nova instituição.
A FPS tem por missão o desafio de uma instituição de educação superior que atue de forma indissociável entre
o ensino, a pesquisa e a extensão. As atividades de ensino não se restringem a preparar o indivíduo apenas

para atender às necessidades da população, mas, fundamentalmente, objetivam formar profissionais para
atuarem como agentes transformadores da sociedade, centrados em uma visão generalista.
Assim, identifica os princípios da construção coletiva, flexibilidade curricular, interdisciplinaridade e
problematização do saber como essenciais para a aquisição de uma aprendizagem significativa, articulada pela
qualidade de ensino, pelas atividades de formação e preparação técnico-científica, que contribuirão para a
autonomia intelectual e profissional.
Para tanto, desenvolve seu projeto pedagógico ancorada nos princípios da metodologia ativa, através do
método de Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP).

1.2. Missão
“Prestar serviços com padrão de excelência em ensino, em pesquisa e em extensão na área de saúde,
contribuindo para a formação de profissionais competentes e éticos, buscando alta performance empresarial
e crescimento sustentado, além de contribuir para a construção de uma sociedade justa”.

1.3. Visão
“Ser a primeira Instituição de Ensino Superior de saúde no Norte-Nordeste e ter todos os cursos entre os 10
melhores do país no ranking do MEC”.

1.4. Princípios
Os princípios que orientam as decisões e atividades da FPS são os seguintes:
I - Compromisso com as diretrizes preconizadas pelo Sistema Único de Saúde/SUS;
II - Indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão;
III - Inclusão de pessoas com deficiência;
IV - Compromisso com a ética, a justiça, a transparência, a qualidade, a valorização da comunidade acadêmica,
o respeito ao próximo e a responsabilidade socioambiental.

1.5. Objetivos
A FPS, como Instituição de Educação Superior, tem por fim os seguintes objetivos:
I - Promover a transição entre o mundo do trabalho, em escola voltada para a formação de bacharéis na área
de Saúde, com capacidade de atuação em equipes multiprofissionais, de forma competente e de acordo com
os direitos fundamentais do ser humano, em conformidade com os princípios éticos, de cidadania e as normas
emanadas dos Conselhos Federais de cada classe;
II - Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo, próprios
de uma instituição voltada para a formação de Profissionais de Saúde, contribuindo para a efetivação de
trabalhos com vistas à prevenção e a promoção da saúde das pessoas e de grupos;
III - Formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em setores profissionais
e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua.

IV - Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o desenvolvimento da ciência e da
tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio
em que vive;
V - Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem patrimônio da
humanidade e comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação;
VI - Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a correspondente
concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual
sistematizadora do conhecimento de cada geração;
VII - Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e regionais,
prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade;
VIII- Promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das conquistas e benefícios
resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na Instituição.

1.6. Infraestrutura da FPS
A FPS possui prédios destinados ao desenvolvimento de suas atividades acadêmico-administrativas para
atender aos cursos de graduação, pós-graduação, extensão, áreas administrativas e apoio pedagógico. Conta
com área de 25.500 m2, com uma área construída de 17.000 m2, sendo 34 laboratórios, 66 salas de tutoria,
16 salas de exposição, biblioteca, restaurante, área de convivência e área administrativa.
Os prédios referidos contam com instalações hidráulicas, elétricas, sanitárias e outras adequadas ao
atendimento das necessidades do corpo docente/discente/administrativo, inclusive de acessibilidade,
apresentando salas de docente/tutoria, salas de coordenador de docente/tutoria (TI), sala de professores, sala
de apoio psicopedagógico, sala de Comitê de Ética, sala da CPA, salas de coordenadores de curso, sala de
diretoria e coordenação acadêmica, além de sala para atendimento discente, e salas para o apoio e
gerenciamento administrativo.
A Faculdade atua na perspectiva de Inclusão, e em sua proposta curricular acadêmica oferta os serviços
educacionais especializados para os discentes com algum tipo de deficiência. Pensando assim o Núcleo de
Acessibilidade e Inclusão- NAI, juntamente com a Coordenação Acadêmica, e baseado no Decreto Nº
7.611/2011 que dispõe sobre o Atendimento Educacional Especializado (AEE) e dá outras providencias acerca
da Educação Inclusiva, implantou a Sala de Recursos Multifuncionais (SRM), onde são espaços físicos
adaptados de material pedagógico e tecnológico acessível, que dá suporte aos alunos, público alvo da
educação Especial. O AEE é uma atividade que identifica, elabora e organiza recursos didáticos de
acessibilidade, que garanta aos alunos com deficiência plena participação nos conteúdos curriculares. A SRM
dispõe de equipamentos e tecnologias que vão auxiliar o aluno no seu aprendizado, são as chamadas
tecnologias assistivas. Tendo como exemplos de materiais acessíveis, a comunicação alternativa, os recursos
de acessibilidade ao computador, os recursos para mobilidade, localização, a sinalização, o mobiliário que
atenda às necessidades posturais, entre outros. No Art. 1º do Decreto acima citado, determina entre outras
providencias, a adoção de medidas de apoio individualizadas e efetivas, em ambientes que maximizem o
desenvolvimento acadêmico e social, de acordo com a meta de inclusão plena. Essa necessidade de
alcançarmos uma educação para todos, é centrada no respeito e valorização das diferenças inerentes às
especificidades de cada aluno com deficiência, altas habilidades, superdotação ou alunos com transtornos do
espectro autista. A Sala de Recursos Multifuncionais da FPS, funciona no espaço da Biblioteca e fica disponível
para os estudantes. Ela dispõe de equipamentos de Tecnologia assistiva que facilitam a habilidade dos
discentes com deficiência visual ou baixa visão para acessos a conteúdos de estudo. São eles: Ampliadores de
caracteres, linhas Braille, teclado ampliado com fios, digitalizador e leitor automático- Scanner de voz.

A infraestrutura da biblioteca conta com 70 bancadas,53 com computadores hoje temos 38 montadas e 15
sem computados, 178 nichos com guarda-volumes. Hoje só temos 110 espaços em nichos para guarda
volumes, 15 salas de estudo em grupo para 4 ou 6 pessoas, 1 sala de recursos multifuncionais, espaço literário
e 07 mesas para estudos.
O acervo contempla mais de 16.000 livros na área de saúde. A consulta ao acervo é informatizada através do
sistema Pergamum. Além do acesso a periódicos das bases de dados Pepsico e Bireme, a FPS dispõe da base
internacional dedados EBSCO Services. A EBSCO acessa a base MedLine completa e engloba periódicos de
todas as áreas de saúde, inclusive, ciências humanas, ciências sociais, educação, linguísticas, literatura, estudos
étnicos, ciências médicas, idiomas, informática, engenharia, entre outras. Outra base de acesso dentro da
EBSCO é a EBSCoHost, que é atualizada diariamente em tempo real e comtempla mais de 2000 periódicos.
Contém revisões sistemáticas realizadas por mais de 5.100 autores que atualizam mais de 9.500 tópicos em
torno de 20 especialidades médicas, sendo uma base recomendada por entidades em todo o mundo.

2. EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NA FPS
O desenvolvimento da Educação a Distância na Faculdade Pernambucana de Saúde foi iniciado em 2014, a
quando esta formou uma equipe multidisciplinar para planejamento e desenvolvimento do curso de
nivelamento de Química Básica em EAD, ofertado aos estudantes do curso de Farmácia.
Antes de iniciar propriamente as atividades de EAD, a FPS já utilizava o Ambiente Virtual de Aprendizagem nos
cursos de graduação e pós-graduação, que funcionava como um recurso digital de comunicação, reunindo, em
um só espaço, diversas ferramentas de interação destinadas ao suporte de atividades diversas, além de ampliar
as possibilidades de compartilhamento de experiências e de formação colaborativa. As atividades no AVA se
desenvolvem no tempo, ritmo de trabalho e espaço em que cada participante se localiza, de acordo com um
planejamento centrado no estudante, em que ele constrói seu próprio conhecimento. Ele assim potencializa
sua própria aprendizagem, atendendo aos aspectos pedagógicos, culturais e tecnológicos que caracterizam
uma prática educacional construtivista.
Entre as ferramentas utilizadas para facilitar a interação docente-estudante está o fórum, que viabiliza a
reflexão crítica em forma de texto, uma vez que exige dos participantes se expressem atentos para com os
aspectos linguísticos através de ideias claras, objetivas e de expressões corretas. Possibilita ainda o
aprofundamento de ideias e conceitos, facilitando a prática consciente de diferentes funções cognitivas, como:
observar, identificar, relacionar, comparar, analisar, inferir, sintetizar, divergir, discordar, generalizar, entre
outras. Ou seja: uma espécie de materialização do processo de construção do conhecimento por meio de uma
mediação personalizada. Outro instrumento adotado é o banco de arquivos, espécie de curador de conteúdo
que apoia o processo de construção do conhecimento dos estudantes. Por meio deste dispositivo, o docente
cria um repositório de artigos científicos, vídeos, planilhas, imagens, entre outros recursos educacionais
digitais.
A oferta de cursos na modalidade a distância foi uma iniciativa que visou agregar valor à formação do
estudante. De 2014 a 2017, a FPS intensificou suas atividades de EAD, ampliando a oferta dos cursos de
nivelamento e extensão como: lipídeos, proteínas, carboidratos, água e PH, vitaminas e minerais, linguagem
Escrita e produção acadêmica, formação de tutores em ABP e formação de autores para EAD.
Após a experiência de 3 anos no desenvolvimento de cursos a distância, ainda em 2017, a FPS, respaldada pela
portaria do Ministério da Educação nº 4.059/2004, que autoriza a oferta de até 20% da matriz curricular de
cursos de graduação presencial em EAD, desenvolveu e aplicou o curso de Ação dos Fármacos no curso de
Fisioterapia.

Os estudantes do “Curso de Ação dos Fármacos” tiveram acesso, através do ambiente virtual de aprendizagem,
a conteúdos pertinentes ao tema proposto, atividades, indicação de referências e leituras complementares
para auxiliá-los durante o percurso de aprendizagem. As dúvidas quanto ao material didático foram atendidas,
presencialmente, durante os grupos tutoriais.
Entendeu-se, no bojo desse processo que, para atender às demandas de expansão da EAD, era necessária a
criação de um Núcleo de Educação a Distância e sua devida incorporação na estrutura organizacional da
instituição, através de uma estrutura física, administrativa, tecnológica e pedagógica apropriada para esse fim.

2.1. Missão da EAD
Ofertar cursos na modalidade a distância com padrão de excelência através de princípios éticos, técnicos e
pedagógicos articulados com tecnologias da informação e comunicação inovadoras.

2.2. Visão da EAD
Ser uma instituição reconhecida pela qualidade em Educação a Distância para formação profissional em saúde

2.3. Valores da EAD







Criatividade
Ética e transparência.
Acessibilidade e Inclusão
Responsabilidade Social
Pluralidade
Autonomia

2.4. Objetivos do Núcleo de EAD
I. Coordenar a execução das políticas e diretrizes para educação a distância na FPS.
II. Credenciar a FPS para a oferta de cursos EAD.
III. Propor, planejar e realizar cursos na modalidade a distância em diversos níveis como: Nivelamento,
Especialização, Extensão, Aprimoramento e módulos dos cursos presenciais da IES de acordo com a
legislação em vigor.
IV. Realizar a gestão acadêmico-operacional da modalidade de educação a distância, em parceria com os
demais setores da FPS.
V. Oferecer estrutura física, administrativa, tecnológica e pedagógica necessárias ao desenvolvimento
das ações do Núcleo de EAD.
VI. Incentivar a pesquisa e produção científica em EAD.

2.6. Composição proposta para o Núcleo de Educação a Distância

3. INFRAESTRUTURA DA EAD
Infraestrutura de EAD planejada para ser implantada na FPS

3.1. Mobiliário, Equipamentos, Softwares e Sistemas

INFRAESTRTURA FÍSICA E MOBILIÁRIO
DEPENDÊNCIAS

ÁREA M²

MOBILIÁRIO
Mesa de Computador
Mesa para impressora

Coordenação EAD

13,11

Armário com duas portas
Cadeira Giratória
Mesa de reuniões para 10 pessoas
Quadro Branco
Mesa de Computador
Armário com duas portas

Desenvolvimento EAD

36,00

Cadeira Giratória
Quadro Branco
Mesa de reuniões para 6 pessoas
Mesa para computador
Telão

Sala de videoconferência

75,87

Datashow
Cadeiras
Quadro Branco

Estúdio EAD

56,1

Cadeiras
Mesas

EQUIPAMENTOS
SETOR DE EAD

ESTÚDIO

Computador desktop

Computador desktop

Monitor Professional de 27’ 4k

Monitor Professional 27'4K

Workstation Motion Designer

Fones de ouvido

Mesa digitalizadora Intuos 5

Mesa de áudio

Fones de ouvido

Fundo Infinito VD 3x6

Ipad

Vara de boom

Tablet Samsung

Microfone direcional

Óculos de Realidade Virtual

Slider

Teclado e mouse sem fio

Steadycam

Codec de vídeoconferência

Bateria LP-E6
Microfone s/fio
Câmera corpo 80D
Lente S 24-70C
Tele Prompter

Painel led
Cartão de Memória 32GB
Lente 50mm p/ Canon Yongnuo
Tripé
Tricaster 410 com controladora
Câmera Sony 4K FDR AX1
Dolly (rodas para tripé)
Lousa digital

Estúdio móvel

SOFTWARES E SISTEMAS
Adobe Creative Cloud

Software de webconferência

Captivate

CRM

Maya

Sistemas de inscrição

Unity

Microsoft Office 2016

GoAnimate

Vimeo

Ambiente Virtual de Aprendizagem

Sistema acadêmico

3.2. Recursos Humanos do Núcleo de EAD

RECURSOS PERMANENTES
Coordenador EAD

Produtor Audiovisual

Designer Instrucional

Técnico Audiovisual

Pedagogo

Administrador AVA

Motion designer

Suporte Técnico

Designer

Programador

RECURSOS/SETORES SOB DEMANDA
Assessoria

Secretaria Acadêmica

Autor EAD

CPA

Tutor EAD

Marketing

Narrador

RH

Revisor

Infraestrutura

Tecnologia da Informação e Comunicação

Ouvidoria

Biblioteca

Desenvolvimento Institucional

Financeiro

3.3. Biblioteca
A infraestrutura da biblioteca conta com 51 bancadas,18 com computadores, 156 nichos com guarda volumes,
15 salas de estudo em grupo para 4 ou 6 pessoas, 1 sala de recursos multifuncionais, espaço literário e 07
mesas para estudos.
O acervo contempla mais de 16.000 livros na área de saúde. A consulta ao acervo é informatizada através do
sistema Pergamum. AFPS dispõe da base internacional de dados EBSCO Services. A EBSCO acessa a base
MedLine que engloba periódicos de todas as áreas de saúde, inclusive, ciências humanas, ciências sociais,
educação, linguísticas, literatura, estudos étnicos, ciências médicas, idiomas, informática, engenharia, entre
outras. Outra base de acesso dentro da EBSCO é a EBSCoHost, que é atualizada diariamente em tempo real e
comtempla mais de 2000 periódicos.

3.4. Infraestrutura de TIC
3.4.1. Internet
4 links de internet dedicada que ao todo somam 130 Mb: Embratel : 10 Mb, Telefônica: 50 Mb, Um telecom:
50 Mb e SmartSat: 20 Mb

3.4.2. Servidores
2 Storages, 4 Servidores físicos e 86 Servidores Virtualizados.

3.4.3. Backups
Solução de backup com as informações sendo backupeadas da seguinte forma: Banco de Dados: Backup
completo a cada 24 horas, incremental a cada 12 horas, Transacional a cada 30 minutos. Arquivos: backup
completo a cada 24 horas, incremental a cada 1 hora.

3.4.4. Recursos Audiovisuais
60 Tvs nas salas de Tutoria.

3.4.5. Projetores
35 datashows.

3.4.6. Sistema de vídeocolaboração
2 sistemas de videoconferência e 5 salas de webconferência

3.4.7. Manutenção, Conservação e Expansão de Equipamentos
As manutenções corretivas são realizadas através das ocorrências, identificadas nas manutenções preventivas,
e também podem ser solicitadas pelos usuários diretamente ao departamento de tecnologia da informação e
comunicação.

O suporte e manutenção dos equipamentos obedecem ao seguinte cronograma de manutenção:
Cronograma de Manutenção
Recurso Tecnológico

Local

Período

Hardware (desktop, impressora, etc)

Área Acadêmica e Administrativa

Semestral

Software (geral)

Área Acadêmica e Administrativa

Semestral

Sistema Operacional – Usuário Final

Área Acadêmica e Administrativa

Semanal

Software Acadêmico

Área Acadêmica e Administrativa

Mensal

Software Administrativo

Área Administrativa

Mensal

Sistema Operacional

Datacenter

Semanal

Equipamentos de Rede e Segurança

Datacenter e Backbone

Diário

Infraestrutura de Fibra Óptica

Datacenter e Backbone

Diário

Servidores

Datacenter

Diário

Links de Internet

Datacenter

Diário

CFTV

Datacenter e Campus

Diário

No-break

Sala do No-break

Diário

Tipo Manutenção
Preventiva

4. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA
Para atender as necessidades organizacionais, a FPS estabelece em seu programa de Educação a Distância dois
cenários para o desenvolvimento das ações de EAD. O cenário Acadêmico, que contempla a oferta de projetos
educacionais na modalidade a distância para o corpo discente e docente, bem como para a comunidade
externa através dos cursos de extensão. E o cenário Corporativo, com cursos a distância para desenvolvimento
profissional do corpo técnico-administrativo da instituição.

4.1. Contexto Acadêmico
O cenário acadêmico será desenvolvido seguindo as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Educação
(MEC) para implantação da EAD no Ensino Superior. No mundo, mais de 80 países utilizam a educação a
distância nos mais variados níveis de ensino, tanto em programas formais, quanto em não-formais para fins
diversos. Por exemplo: o treinamento e aperfeiçoamento do docente nas áreas da saúde, humanas e exatas,
tanto pela iniciativa privada, como pela governamental.
No Brasil, segundo o censo 2015/2016 da Associação Brasileira de Educação a Distância – ABED, o número de
estudantes no ensino superior passou de 1,2 milhão para 5.048.912 em 10 anos, o que expressa um
crescimento exponencial da modalidade no país. Deste modo, vê-se claramente que a expansão da EAD no
contexto brasileiro vislumbra um futuro com grande acesso à formação superior, maior atendimento às
necessidades individuais de aprendizagem e flexibilidade para conciliação entre jornada de trabalho e
qualificação.
Este crescimento está atrelado ao esforço do MEC em adequar as políticas públicos de maneira que todos
reconheçam EAD como uma modalidade capaz de formar em maior escala - consequentemente, alternativa
para expansão da educação e da cultura em todos os aspectos da aprendizagem.
A seguir, veremos o histórico das leis, decretos e portarias que promoveram a expansão da Educação a
Distância no Brasil.

A Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei das Diretrizes e Base de Educação Nacional, passou a reconhecer
a educação a distância como modalidade de ensino em todos os níveis.
Decretos


Decreto Nº. 5.622, de 19 de dezembro de 2005, regulamenta o art. 80 da Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996 (LDB).



Decreto N. º 5.773, de 09 de maio de 2006, de instituições de educação superior e cursos superiores
de graduação e sequenciais no sistema federal de ensino.



Decreto N. º 6.303, de 12 de dezembro de 2007, altera dispositivos dos Decretos nos 5.622, de 19 de
dezembro de 2005, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e 5.773, de 9 de maio
de 2006, que dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação de instituições
de educação superior e cursos superiores de graduação e sequenciais no sistema federal de ensino.



Decreto Nº 9.057/2017, publicado em 25 de maio de 2017.

Portarias
Portaria nº 1, de 10 de janeiro de 2007, dispõe sobre o calendário de avaliações do Ciclo Avaliativo do Sistema
Nacional de Avaliação da Educação Superior.
Portaria nº 2 (revogada), de 10 de janeiro de 2007, dispõe sobre os procedimentos de regulação e avaliação
da educação superior na modalidade a distância.
Portaria nº 40, de 13 de dezembro de 2007. Consolidada em 29/12/2010. DOU 249, p.23 e que institui o eMEC, sistema eletrônico de fluxo de trabalho e gerenciamento de informações relativas aos processos de
regulação, avaliação e supervisão da educação superior no sistema federal de educação, e o Cadastro e-MEC
de Instituições e Cursos Superiores e consolida disposições sobre indicadores de qualidade, banco de
avaliadores (Basis) e o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) e outras disposições.
Portaria Normativa nº 11, de 20 de junho de 2017, estabelece normas para o credenciamento de instituições
e a oferta de cursos superiores a distância, em conformidade com o Decreto no 9.057, de 25 de maio de 2017.
A estruturação de um setor de EAD requer atenção a algumas dimensões que deverão nortear as ações do
programa. Para auxiliar as IES nesse processo, a Secretaria de Educação a Distância SEED/MEC elaborou um
documento contendo princípios, diretrizes e critérios, espécie de referencial de qualidade para a oferta de
cursos EAD.
Por estar em constante avanço, a modalidade não possui um modelo único de sua aplicação, cada instituição
pode apresentar diferentes estratégias pedagógicas, desenhos e variados recursos educacionais e tecnológicos
de acordo com cada especificidade do curso, considerando as necessidades dos estudantes no contexto atual.
Independente dos diferentes modos de organização, um aspecto que deverá ser considerado por todos os
envolvidos em projetos EAD é a compreensão de que os fundamentos da Educação deverão estar em primeiro
lugar, antes mesmo de se pensar no elemento que caracteriza a modalidade, neste caso a distância.
Embora a EAD apresente características peculiares como linguagem, desenho, recursos tecnológicos,
acompanhamento, avaliação, infraestrutura e concepções pedagógicas, tais elementos só terão relevância se
estiverem em consonância com as diretrizes políticas e pedagógicas da instituição, de modo a garantir a
formação integral do cidadão. Portanto, um referencial de qualidade para EAD deve, essencialmente,
contemplar as seguintes dimensões:

I. Concepção de educação e currículo no processo de ensino e aprendizagem;
II. Sistemas de Comunicação.
III. Material didático.
IV. Avaliação.
V. Equipe multidisciplinar.
VI. Infraestrutura de apoio.
VII. Gestão Acadêmico-Administrativa.
VIII. Sustentabilidade financeira.
A FPS no compromisso em atender as necessidades de formação integral do cidadão, foi além das dimensões
indicadas pelo MEC e incorporou as oito dimensões propostas por Khan (2005). O modelo proposto pelo autor,
semelhante ao proposto pelo MEC, também foi elaborado para orientar a estruturação de programas de
educação a distância, universidades corporativas, planejamento e design de materiais didáticos para EAD. As
oito dimensões são: (I)Institucional: aborda questões relacionadas aos assuntos organizacionais,
administrativos, acadêmicos e serviços aos estudantes; (II) Gestão: esta dimensão deve assegurar o
gerenciamento de equipe, papéis e responsabilidades de cada envolvido, a gestão do conhecimento, a logística
de entrega dos materiais, a manutenção do ambiente virtual de aprendizagem bem como o gerenciamento do
processo de desenvolvimento dos conteúdos; (III) Pedagógica: a dimensão pedagógica deverá cuidar da
análise de conteúdo, das necessidades de aprendizagem dos cursistas através de uma análise detalhada do
público alvo, análise dos objetivos de aprendizagem. Abrange também os aspectos sobre as estratégias de
aprendizagem e quais os métodos mais apropriados para entrega dos cursos; (IV) Avaliação: compreende o
processo avaliativo como uma ação capaz de promover a capacidade crítico-reflexiva dos atores envolvidos na
organização e produção dos cursos na modalidade a distância através de avaliações Diagnósticas, Formativas
e Somativas, bem como avaliar a eficácia do programa; (V) Ética: o objetivo desta dimensão é identificar as
questões éticas necessárias ao desenvolvimento dos cursos para EAD. Questões como diversidade cultural,
influência social e política, diversidade geográfica, exclusão digital, questões de gênero, diversidade religiosa,
pessoa com deficiência, netiqueta e questões legais (privacidade, plágio, direitos autorais); (VI) Tecnológica:
uma vez identificados os métodos de entrega, todos os requisitos relacionados às tecnologias da informação
e comunicação deverão estar alinhadas com as demandas do programa. Esta dimensão aborda a necessidade
mais adequada para criação dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs), softwares para criação de
objetos de aprendizagem, sistemas acadêmicos, computadores, periféricos, conexão com a internet,
ferramentas de videoconferência/webconferência, acessibilidade e segurança da informação; (VII) Design e
Interface: aborda os fatores relacionado a questões como design dos objetos de aprendizagem, estruturação
do conteúdo, navegabilidade, gráficos, acessibilidade e teste de usabilidade. É preciso garantir que a interface
do usuário seja suficientemente sofisticada para integrar os diferentes elementos do curso, isso permitirá
entregar os cursos de acordo com os diferentes tipos de estratégia; (VIII) Recursos e Suporte: está relacionada
com o apoio adequado aos estudantes, seja para os produtos online como também para os offline. O suporte
aos variados recursos também poderá estar ligado ao suporte pedagógico oferecido pelo tutor, sempre que
estiver previsto na estratégia do curso.
Cada uma dessas dimensões representa uma categoria que aborda questões essenciais para organização de
programas de EAD. Abaixo, observa-se o octógono proposto por Khan, em que todas as dimensões estão
dispostas de modo a contemplar projetos de Educação a Distância.

4.2. Contexto Corporativo
Nunca na história da humanidade se produziu tamanha quantidade de informação e com tanta velocidade.
Fatores como a internet, redes sociais, o avanço constante das tecnologias da informação e comunicação e
mercados globalizados contribuíram para o que atualmente chamamos de Era do Conhecimento.
Numa era em que o capital intelectual é considerado o ativo mais valioso de uma empresa, manter-se
atualizado tem sido um grande desafio para profissionais de todas as áreas do conhecimento. Conciliar jornada
de trabalho e educação tornou-se algo imprescindível. Deste modo, as empresas compreendem a importância
de desenvolver programas de formação continuada para se destacarem no mercado com diferencial
competitivo.
Por outro lado, as organizações têm buscado reduzir o elevado custo com programas de formação tradicional
investindo em estratégias de formação na modalidade a distância, que possibilita maior flexibilidade de tempo,
ritmo e espaço.
Contudo, implementar programas de educação corporativa em EAD não é suficiente, é necessário que haja
uma boa governança sobre os processos, como a questão dos resultados de aprendizagem, que no mundo
corporativo estão atrelados ao desempenho no trabalho e não somente à avaliação do cursista ao final do
curso. Outro aspecto relevante é a gratificação do docente, que, no mundo acadêmico, é realizada pelo
desenvolvimento dos módulos EAD. Já no âmbito corporativo, gratificar é ato que se traduz em uma política
de incentivos. O colaborador deve ser recompensado para elaborar os conteúdos, bem como para concluí-los
efetivamente. Vale ressaltar que os conteúdos desenvolvidos pelos funcionários deverão ser propriedade da
empresa e tal determinação deverá constar nos termos de direitos autorais da instituição.
Para desenvolver uma boa estratégia de EAD no âmbito corporativo, é importante focar nos seguintes
processos:

Saber se a organização está pronta para desenvolver, entregar e implementar uma estratégia de educação
corporativa em EAD. Para isso, é necessário realizar uma avaliação organizacional criteriosa, a fim de identificar
quatro fatores organizacionais, quais sejam:





Objetivos estratégicos da organização
Análise de Desempenho e Aprendizado
Análise de Necessidades Técnicas
Análise dos Grupos Organizacionais e Prontidão

Análise dos Objetivos do Negócio
Qualquer estratégia de educação corporativa em EAD, para ter êxito, deverá, primordialmente, estar alinhada
aos objetivos e resultados esperados pela organização. Tais resultados podem ser lucratividade, melhoria na
retenção de profissionais, ou mudança de cultura.
Análise de Desempenho e Aprendizado
Identificar as necessidades de desempenho e de aprendizado dos setores da instituição é fundamental para
elaborar conteúdos que satisfaçam as demandas existentes na organização, sejam necessidades específicas do
corpo técnico-administrativo, sejam necessidades institucionais, ou ambas. Mesmo quando as necessidades
de desempenho não são resolvidas por programas de formação, o processo de levantamento das necessidades
proverá um ponto de partida para se iniciar o desenvolvimento de uma solução alinhada com as expectativas
organizacionais.
Análise de Necessidades Técnicas
Outro aspecto importante que também precisa ser considerado é assegurar que a empresa desenvolva com o
melhor custo-benefício. Os itens técnicos que devem ser analisados para solução corporativa são os mesmos
já previstos para o contexto acadêmico, estes são os requisitos funcionais, requisitos de integração,
necessidades de segurança da informação e de redes e emissão de relatórios.
Análise de Nível de Prontidão
Esta fase compreende a prontidão alcançada pelos profissionais de uma empresa para receber um programa
de educação corporativa em EAD. Isto envolve não apenas avaliar as habilidades técnicas e conhecimentos
sobre um determinado assunto, mas, também, qual a receptividade dos funcionários à modalidade a distância.
É fundamental avaliar a prontidão de cada funcionário para aprender de uma nova forma, examinar os
possíveis problemas e ter um plano para ajudar a garantir o sucesso do programa.

4.3. Elaboração do Plano Anual de EAD Corporativo
Após a fase de análise dos fatores organizacionais, o núcleo de EAD executará o plano de acordo com a
demanda da instituição, devidamente aprovado no Conselho Administrativo Financeiro (CAF).
Um fator-chave de sucesso para uma iniciativa de formação corporativa em EAD, é assegurar que a organização
conseguirá, através de metas e indicadores, monitorar se os resultados foram satisfatórios na prática. Para
isso, é de suma importância, estabelecer um referencial de qualidade com dimensões específicas como:
• Dados: quantos cursos foram desenvolvidos? Qual a média de tempo para desenvolvimento de cursos?
Quantos cursos foram finalizados?

• Satisfação do cursista (funcionário): quão satisfeitos estão os funcionários com os cursos oferecidos e com o
Ambiente Virtual de Aprendizagem?
• Avaliação de resultados: os funcionários estão de fato aprendendo de forma a alcançar os resultados que a
organização espera?
• Resultados comportamentais: os funcionários estão mudando seu comportamento em função do
aprendizado adquirido? Seus gestores e/ou clientes reconhecem mudanças comportamentais?
• Resultados do negócio: a organização está atingindo os resultados esperados? A produtividade de seus
funcionários melhorou? Houve ganho de eficiência com o uso de novas ferramentas e tecnologia?
Ao se definir tais critérios de medição, a instituição tornará os colaboradores corresponsáveis pelo alcance dos
resultados estabelecidos.

4.4. Métodos de entrega (Online, Híbrido, Suporte ao Ensino Presencial)
Há uma variedade de alternativas para entrega de cursos na modalidade a distância.
I.

Totalmente online: é um curso onde 100% é realizado pela internet através de atividades e recursos
do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).

II.

Um curso híbrido:
complementam.

III.

Suporte ao ensino presencial: é o uso dos recursos e ferramentas disponíveis no Ambiente Virtual de
Aprendizagem para potencializar estratégias do ensino presencial.

IV.

Videoaulas: é a produção e distribuição de vídeos sob demanda através do AVA.

V.

Videconferência/webconferência: são atividade educacionais a distância que ocorre em tempo real,
onde possibilita a comunicação remota entre docentes e estudantes, seja através de áudio, vídeo ou
ambas.

articula o ensino presencial e o online, combinando atividades que se

4. PERFIL DOS AUTORES EAD
O docente autor, responsável pela produção dos materiais didáticos para EAD, poderá ser selecionado do
corpo docente da FPS ou externo, caso a área de conhecimento do curso não seja atendida pelos docentes da
instituição. Os critérios para seleção do professor-autor serão, primordialmente, pela experiência profissional
na área de conhecimento proposta e/ou capacidade técnica comprovadamente reconhecida, pelo seu
compromisso com a metodologia adotada pela instituição, por sua experiência quanto a elaboração de
materiais para modalidade em questão, bem como a qualificação para o suporte adequado aos estudantes
com necessidades específicas de aprendizagem.

5. PERFIL DOS TUTORES EAD
A função de tutor a distância tem como objetivo principal atuar como um articulador nos processos de EAD,
enfatizando os elementos necessários para o desenvolvimento dos participantes, auxiliando-os a encontrar
alternativas para solucionar problemas no processo de ensino-aprendizagem através da utilização de recursos
de aprendizagem disponíveis, sugerindo materiais complementares, estimulando a curiosidade, esclarecendo
suas dúvidas e dando apoio e incentivo nos momentos de desânimo e dificuldades; a promoção da

interatividade entre os acadêmicos através da formação de grupos de estudos, do debate e da troca de ideias.
Deve ter, ainda, a capacidade de gerenciar equipes, habilidades de criar interesse do grupo, habilidade
gerencial para coordenar discussões e trabalhos em grupo e promover um ambiente colaborativo.

6. MONITORIA EAD
A Monitoria EAD tem como objetivo oportunizar ao estudante monitor o desenvolvimento de suas habilidades
para o exercício da docência, através da mediação online, propiciando a construção do conhecimento entre os
estudantes de forma colaborativa, além de atender às suas necessidades em conteúdos específicos, ajudando
os docentes e tutores EAD nos processos pedagógicos.

7. PERFIL DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
A equipe técnico-administrativo do Núcleo de EAD da FPS está distribuída em duas categorias: uma
permanente, responsável pela produção didático-pedagógico e a outra, composta pelos setores de apoio, que
será envolvida a medida que o desenvolvimento e aplicação dos cursos e/ou quando houver necessidades
específicas.
O corpo técnico-administrativo é formado por todos os setores que prestam seus respectivos serviços ao bom
funcionamento da FPS. Os setores mencionados são: Tecnologia da Informação e Comunicação, Biblioteca,
Financeiro, Secretaria Acadêmica, CPA, Marketing, RH, Infraestrutura, Ouvidoria e DI.

8. CRONOGRAMA DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA DA FPS
OBJETIVOS
Coordenar a execução das
políticas e diretrizes para
educação a distância na FPS.
Credenciar a FPS para a oferta de
cursos EAD para comunidade
interna e externa.

2017
 Elaborar a política de EAD.

METAS
2018
 Preparar plano de ação.

2019
 Preparar plano de ação.

 Implantar a política de EAD

 Monitorar as ações de EAD

 Monitorar as ações de EAD

 Emitir relatório das ações realizadas no ano

 Emitir relatório das ações realizadas no ano

 Emitir relatório das ações realizadas no ano

 Propor infraestrutura adequada para o
credenciamento.

 Atender os requisitos necessários de
credenciamento da FPS para oferta de cursos
de pós-graduação lato sensu em EAD.

 Garantir e monitorar os indicadores de
permanência do credenciamento.

 Apoiar no pedido de credenciamento junto
ao MEC.
 Acompanhar o processo de adequação da
infraestrutura física, tecnológica, pedagógica e
de pessoal para atender as exigências para o
credenciamento.
Propor, planejar e realizar cursos
na modalidade a distância em
diversos níveis como:
Nivelamento, Especialização,
Extensão, Aprimoramento e
módulos dos cursos presenciais
da IES de acordo com a
legislação em vigor.

 Identificar potenciais cursos de nivelamento.
 Ofertar dois cursos de formação docente.
 Identificar potenciais cursos corporativos.
 Identificar potenciais cursos de extensão.

 Identificar curso de especialização para
pedido de credenciamento.

 Ofertar pelo menos dois cursos de
nivelamento.

 Ofertar pelo menos um curso de
nivelamento.

 Ofertar pelo menos quatro cursos de
formação docente.

 Ofertar pelo menos dois cursos de formação
docente.

 Ofertar pelo menos dois cursos corporativos.

 Ofertar pelo menos um curso corporativo.
 Ofertar pelo menos três cursos de extensão.

 Ofertar pelo menos seis cursos de extensão.
 Ofertar pelo menos um curso de
especialização

 Estruturar pelo menos um curso de
especialização no formato EAD
Realizar a gestão acadêmicooperacional da modalidade de
educação a distância, em

 Propor plano de gestão acadêmicooperacional.

 Elaborar plano de gestão acadêmicooperacional.

 Rever plano de gestão acadêmicooperacional.

parceria com os demais setores
da FPS.

Oferecer estrutura física,
administrativa, tecnológica e
pedagógica necessárias ao
desenvolvimento das ações do
Núcleo de EAD.

 Realizar diagnóstico das necessidades de
infraestrutura para EAD.

Incentivar a pesquisa e produção
científica em EAD.

 Fomentar a pesquisa e produção em EAD

 Executar plano de gestão acadêmicooperacional.

 Executar plano de gestão acadêmicooperacional.

 Revisar pelo menos uma vez por ano o plano.

 Revisar pelo menos uma vez por ano o plano.

 Elaborar Plano de Investimento em
infraestrutura para EAD.

 Revisar Plano de Investimento em
infraestrutura para EAD.

 Aplicação dos recursos orçamentários
conforme estabelecido no Plano de
Investimento.

 Aplicação dos recursos orçamentários
conforme estabelecido no Plano de
Investimento.

 Fomentar a pesquisa e produção em EAD

 Fomentar a pesquisa e produção em EAD

9. FLUXO DE PRODUÇÃO

10. SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
A FPS tem como missão garantir recursos financeiros para que os setores da instituição possam executar suas
ações com qualidade. Portanto, a sustentabilidade financeira do Núcleo de EAD estará diretamente ligada às
políticas de captação e alocação de recursos para dar continuidade ao compromisso na oferta de educação
superior de excelência.
Para isso, é necessário estabelecer diretrizes orçamentárias até 2019, conforme estabelecido em seu PDI. Os
recursos previstos para o Núcleo de EAD advêm da própria instituição e têm sua execução e distribuição
dividida em: despesas de pessoal, de custeio (funcionamento, manutenção, reformas, serviços, materiais de
consumo) e de investimento (aquisição de equipamentos, de softwares, obras para atender às
especificidades).
O investimento inicial com cursos e programas EAD é elevado, portanto, a relação custo-benefício é percebido
a médio e longo prazo. Deste modo o setor de EAD incluirá em seu plano anual a previsão de investimento de
acordo com as demandas institucionais como: aquisição de equipamentos e softwares de curto e médio
prazos, produção de material didático, implantação do sistema de gestão, equipamentos de comunicação,
gestão, laboratórios e implantação dos polos descentralizados, equipe docente, equipe de tutores, equipe
multidisciplinar, equipe de gestão do sistema, aquisição/atualização do acervo bibliográfico, dentre outros.
Outro item de extrema relevância para sustentabilidade do programa de EAD, será a comercialização dos
cursos para comunidade externa e interna.
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