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INTRODUÇÃO 
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 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 à 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 à 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 à 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. 
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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 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 62 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 técnicos 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, 
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cidadãos comprometidos 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, são ofertados na graduação os cursos de: medicina, nutrição, 

enfermagem, fisioterapia, farmácia, psicologia, odontologia e educação física, 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 dispõe ainda de um mestrado profissional em Educação para o ensino na área 

de saúde desde 2011. Onze turmas já foram abertas e o mestrado Profissional de Psicologia 

da Saúde, em sua quinta turma. Os cursos recebem 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 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. 
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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 

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. 
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Para tanto, desenvolve seu projeto pedagógico nos cursos presenciais ancorada nos 

princípios da metodologia ativa, através do método de Aprendizagem Baseada em Problemas 

(ABP). 

1.2 Missão 

“Promover o Ensino, a iniciação à Pesquisa e a Extensão, por meio 

preceitos éticos, humanísticos e interprofissionais, com sólida formação 

profissional, comprometidos com o desenvolvimento econômico, político, social e 

cultural da sociedade em que se insere.” 

1.3 Visão  

“Ser uma instituição de ensino superior reconhecida pela competência de 

produzir conhecimento e inovação, bem como promover a responsabilidade 

Social de forma sustentável.” 

1.4 Princípios 

Os princípios que orientam as decisões e atividades da FPS são: 

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 
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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. 
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2. EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NA FPS  

 2.1. Missão  

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  

Ser uma instituição reconhecida pela qualidade em Educação a Distância 

para formação profissional em saúde.  

2.3 Valores 

I. Criatividade   

II. Ética e transparência.  

III. Acessibilidade e Inclusão  

IV. Responsabilidade Social  

V. Pluralidade  

VI. Autonomia 

2.4 Objetivos 

I. Coordenar a execução das políticas e diretrizes para educação à distância na FPS.  

II. Credenciar a FPS para a oferta de cursos EAD.  

III. Propor, planejar e realizar cursos na modalidade à distância em diversos níveis como: 
Nivelamento, Especialização, 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 à 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. 
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2.5 Responsabilidade Social 

A Lei 10.861/04, que institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, 

estabelece em seu art. 3º o alinhamento entre o perfil da instituição e suas atividades, 

considerando diferentes dimensões, todas estas obrigatórias, são adotadas também pela EAD. 

Merece destaque a Dimensão III que trata da responsabilidade social da instituição, 

em consonância aos princípios basilares da FPS e os quatros pilares fundamentais para 

aprendizagem recomendados pela UNESCO (aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender 

a viver juntos e aprender a ser), deu origem às diretrizes pedagógicas adotas pela instituição. 

Quais sejam: sociedade, educação, Interdisciplinaridade e Contextualização, compromisso 

com a qualidade e responsabilidade social. Aplicadas em conjunto traz à FPS o compromisso 

com a formação de profissionais e cidadãos ativos, capazes de enfrentar as adversidades 

impostas pela realidade da vida. 

No NEaD, assim como nos demais cursos ofertados pela FPS há promoção de 

responsabilidade social com uma visão de futuro, materializando-se nas parcerias com as 

atividades de extensão, oportunizando a troca de saberes entre a localidade e a comunidade 

acadêmica, proporcionando um campo de experiências na qual o conhecimento acadêmico 

transcende, e alinhado aos valores de criatividade, ética e transparência torna-se elemento 

para a mudança.  

Para cumprir sua incumbência com a responsabilidade Social, o NEAD estabelece as 

seguintes ações: 

a) Fornecer conhecimento relevante e acessível, por meio do seu programa de 
podcast e mídias de comunicação, entendendo que este tratará sobre temas 
transversais, visando promover a discussão sobre meio ambiente, raça, gênero, 
classe, população indígena, povos tradicionais e demais conteúdos que abordem 
valores referentes à cidadania; 

b) Ofertar Recursos Educacionais Abertos – REA, por entender que esses recursos 
podem ser disponibilizados e acessados por todos; 

c) Oferecer apoio tecnológico e pedagógico aos Projetos de Extensão e 
Responsabilidade Social.  

d) Oferecer anualmente workshop online gratuito para o público externo com 
temas ligados a inovação e tecnologia. Essa atividade tem como principal 
objetivo de alcançar a população em situação de vulnerabilidade social.  
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3. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

3.1 Concepções Pedagógicas  

Os desafios contemporâneos que se apresentam à Educação e em especial a Educação 

à Distância ainda são inúmeros, mesmo diante dos avanços tecnológicos, da rápida construção 

e circulação do conhecimento, se faz necessário refletir a tecnologia como um meio que 

precisa estar em constante diálogo com as teorias de aprendizagem, possibilitando efetivas 

arquiteturas pedagógicas para a EAD.   

Compreender a Educação como elemento motivador para transformação da 

sociedade e fortalecimento da inclusão social, diretriz pedagógica que se estende a todos os 

cursos da FPS à EAD, assim como sua Missão e Princípios, alinhados aos Referenciais de 

Qualidade da Educação Superior à Distância, estabelecidos pelo MEC, e às demais normas e 

legislações norteadoras dessa modalidade, orientam o programa institucional da EAD. 

A FPS, no compromisso de atender às necessidades de formação integral do cidadão, 

incorporou as oito dimensões propostas por Khan (2005), elaborada para, entre outras 

questões, orientar o planejamento, gerenciamento e design de recursos e materiais didáticos 

para a EAD.   

Na figura abaixo, observa-se o octógono proposto por Khan, e em seguida a descrição 

de cada uma das oito dimensões propostas por ele.   
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Descrição das oito dimensões: 

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 alinhados 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 relacionados 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 

e estratégicas e devem ser asseguradas no desenvolvimento de um ambiente virtual de 
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aprendizagem, bem como na produção de materiais didáticos, favorecendo a condução de 

experiências educacionais relevantes.  

 Tais experiências, quando orientadas por metodologias ativas, sejam elas vivenciadas 

no ambiente virtual ou aplicadas no design dos recursos de aprendizagem, tem papel 

fundamental no envolvimento dos discentes com o conhecimento apresentado, assim espera-

se que eles desenvolvam pensamento crítico reflexivo, habilidades comunicacionais, 

criatividade, curiosidade, habilidades para pesquisa, entre outras competências possíveis com 

o uso dessas metodologias.  

No contexto da prática pedagógica, trabalhar com essas metodologias significa utilizar 

técnicas e procedimentos que permitem aos docentes pensar em tempos de aprendizagem 

distintos, propor criação de conhecimento cocriado com os discentes, relacionar o 

aprendizado a experiências de vida, estimular que o discente seja protagonista de sua 

aprendizagem e situa o docente como mediador, facilitador, e não mais como quem transmite 

o conhecimento.  

 Abaixo, listamos algumas metodologias ativas que a EAD aplica e sugere em seus 

recursos, materiais didáticos e cursos.  

Aprendizagem Baseada em problemas (ABP) - Usa problemas contextualizados, 

discente no centro do processo, docente-tutor como guia e orientador.  

Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP) - A aprendizagem baseada em projetos é 

uma metodologia ativa é um modelo que oferece aos discentes a oportunidade de identificar 

problemas reais e agir de maneira ativa e colaborativa em busca de uma solução. 

Sala de Aula Invertida - A sala de aula torna-se ambiente para atividades práticas, 

docente-tutor no papel de mediador, discente autônomo, estuda previamente e constrói 

conhecimento de forma cocriativa.  

Gamificação - Usa elementos de jogos em contextos educacionais, busca o 

engajamento do discente, docente-tutor como desenvolvedor de situações de aprendizagem, 

discentes aprendendo juntos e no seu próprio tempo.  
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Storytelling – Usa narrativas com elementos pedagógicos que promovem a imersão 

em um determinado conhecimento, discente como sujeito crítico reflexivo e autor, docente-

tutor autor do roteiro didático.   

Transmídia - Usa um conjunto de mídias para conduzir uma determinada narrativa, 

discente incentivado a buscar e produzir novas informações, docente-tutor curador de mídias 

e autor do roteiro didático.  

Essas metodologias, integradas às tecnologias digitais, apoiadas em seus mais diversos 

recursos tecnológicos, são capazes de ampliar as possibilidades de uma aprendizagem, 

tornando-a mais significativa. Essa interação viabiliza pensar em arranjos diversos para o 

currículo, já que eles refletem as mudanças nos contextos sócio-históricos e tecnológicos e se 

afetam as práticas pedagógicas, implicando em novos cenários formativos, que de acordo com 

Silva (2007) partem de outros discursos e nos interrogam a pensar que conhecimento ou saber 

são importantes ou validos na composição do currículo.   

Segundo Miranda (2009), os conhecimentos têm suas particularidades e perpassam 

pelo tempo e espaços de aprendizagem, desta forma pensar no currículo é mais que pensar 

em uma mera organização do conhecimento, é pensar de forma contextualizada, e que rompa 

com abordagens fragmentadas, Freire (2004) corrobora, é preciso estabelecer uma ponte 

entre os saberes curriculares e a experiência social.  

Posto isso, para alcançar uma aprendizagem significativa, que supere a transmissão de 

conteúdo e abordagens fragmentadas, utilizamos os princípios do currículo integrado, em 

consonância com os visão e valores da FPS, bem como, as Diretrizes Curriculares Nacionais.  

3.2 Extensão  

O diálogo da comunidade acadêmica com a sociedade civil é possível pelas atividades 

de extensão, pois possibilita a sintonia da instituição com as mudanças sociais contínuas, 

resultando em processos educativos profícuos que partem desse movimento conjunto, 

possibilitando abordagens criativas e inovadoras na busca por solucionar problemas sociais 

vigentes, Conrradi (2019).  
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A percepção de que não se deve prescindir desse diálogo se expressa em leis e 

decretos produzidos para fortalecer esse elo entre a comunidade acadêmica e a sociedade 

civil. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96), em seu art. 43, 

estabelece que as IES têm como fim:   

[...]    

VII. 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. 

  
A extensão universitária por ser um processo interdisciplinar proporciona aos 

estudantes experiências e aprendizagens ímpares e uma formação conecta com as realidades 

que se avizinham ao campo profissional de atuação. Mas para que as atividades de extensão 

ocorram de forma adequada, devem ser empreendidas de acordo com os princípios 

orientadores consoante com o Fórum de Pró-Reitores das Universidades Públicas Brasileiras 

(FORPROEX).  

Extensão Universitária, é definida, sob o princípio constitucional da 
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, é um processo interdisciplinar 
educativo, cultural, científico e político que promove a interação transformadora entre 
universidade e outros setores da sociedade”. (Fórum de Pró-Reitores de Extensão das 
Instituições Públicas de Educação Superior Brasileiras - FORPROEX, 2010).  

A FPS, compreende a importância das atividades extensionistas, e sua promoção sob 

o princípio da indissociabilidade com a tríade ensino, pesquisa e extensão. E reafirma esse 

entendimento inserindo em sua política o olhar democrático e humanizador oportunizado 

pela extensão.   

Desta forma as atividades de extensão do curso de graduação na modalidade a 

distância alinham-se ao regulamento próprio da extensão aplicado a todos os cursos da FPS. 

3.3 Tecnologias de Informação e Comunicação utilizados na 
orientação didático-pedagógica 

3.3.1 Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA 

A FPS utilizará como ambiente virtual de aprendizagem (AVA), para oferta dos recursos 

educacionais, a plataforma MOODLE. Se trata de um software livre, utilizado para gerenciar e 

disponibilizar os materiais didáticos, conteúdos complementares, recursos como fóruns, 
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chats, sistema interno de mensagens, compartilhamento e troca de documentos, acesso a 

bases de dados, a utilização de gamificação; quiz; jogos, textos interativos; videoaulas, 

podcasts, programas para acessibilidade incorporados no ambiente, dentre outros recursos 

para promover as atividades didático pedagógicas na modalidade a distância, de forma 

personalizada.  

Os materiais como textos, imagens, hiperlinks, apresentações, hipertextos, vídeo, 

áudio, entre outros) referentes à criação de conteúdo dentro do próprio ambiente são 

chamados de recursos no Moodle. A maneira como tais recursos serão usados para a 

mediação entre os atores envolvidos e a qualidade da curadoria da informação feita pelo 

docente-tutor é que determinará o ensino de qualidade. Já as atividades formativas, 

somativas e diagnósticas, para que o estudante possa colocar em prática o que foi aprendido 

em cada recurso educacional, são tratadas no Moodle, como tarefas elaboradas com base no 

conteúdo programático e objetivos de aprendizagem definidos na matriz curricular de cada 

curso.   

Abaixo, algumas atividades e recursos oferecidos no MOODLE: 

Atividade Tarefa: consiste na elaboração de um texto pelo estudante, seja em formato 

de word, pdf ou mesmo escrito diretamente no AVA e sua principal função é promover o 

desenvolvimento das habilidades de escrita, elaboração de textos desde os níveis mais simples 

até os mais complexos.   

Atividade Fórum: são atividades assíncronas que potencializam o diálogo-

problematizador, possibilitando interação dialógica entre os participantes. O fórum possibilita 

vários formatos de discussão, sobre um recorte do conteúdo abordado, de perguntas 

problematizadoras ou reflexões trazidas pelos próprios estudantes.   

O Moodle possibilita a criação dos seguintes fóruns:  

a. Discussão simples: o professor abre um debate em que todos podem intervir, mas 
sobre um único tema, não podendo criar um novo tópico.  

b. Fórum geral ou aberto: Nesse tipo da atividade, os estudantes podem abrir quantos 
tópicos julgarem necessários. É um módulo aberto para que todos possam responder a 
ele e criar novos itens.  
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c. Cada usuário inicia apenas um novo tópico: como já está indicado, cada estudante 
pode abrir um único tópico, mas poderá participar do diálogo de todos os tópicos 
abertos pelos colegas.  

d. Fórum de Perguntas e Respostas: esta opção permite que você elabore perguntas 
diversas e que os estudantes somente respondam às perguntas que foram abertas, não 
podendo criar novas, ficando uma resposta abaixo da outra.  

Atividade lição: é uma atividade que aborda o conteúdo de uma disciplina de um 

modo flexível. Ela consiste em um certo número de páginas de conteúdo com potencialidades 

hipermidiáticas. A cada página de conteúdo, poderá ser associada uma questão e uma série 

de possíveis respostas. O objetivo principal da atividade Lição é permitir ao professor fazer 

uma série de questionamentos e exercícios de produção em torno do conteúdo que está 

sendo estudado, para que o estudante possa desenvolver um conjunto de ações (finalidade) 

e operações (práticas intelectuais) que levam à formação do pensamento teórico baseado na 

reflexão, análise e no planejamento mental. 

Atividade glossário: permite que os participantes, professores e estudantes, 

organizem e atualizem os conceitos-chave do conhecimento de um módulo. Esses conceitos 

formam a rede conceitual da do módulo, portanto precisam estar em sintonia com os 

objetivos de aprendizagem do módulo. O Glossário, além de organizar os conceitos em torno 

do conhecimento abordado, também pode ser entendido como uma Atividade Colaborativa, 

na qual os estudantes produzirão e organizarão os conceitos de forma colaborativa e 

processual. 

Atividade Questionário: tem por objetivo disponibilizar atividades somativas, 

formativas e/ou diagnósticas e podem ser estruturadas com respostas de múltipla escolha 

(escala de Likert para pesquisas de opinião, por exemplo), propicia ao estudante uma resposta 

imediata de seu desempenho, dando a oportunidade para refazer a questão até o acerto e 

enriquecida por feedbacks bem elaborados, capaz de contribuir para o desenvolvimento 

cognitivo e de análise crítico-reflexiva do estudante.  As questões de um questionário podem 

ser dos seguintes tipos: múltipla escolha, verdadeiro ou falso, resposta breve, entre outros. 

Recurso Vlibras: Tem por objetivo traduzir conteúdo digitais (textos, áudios e vídeos) 

para a Língua Brasileira de Sinais, de forma a tornar computadores, smartphones e 

plataformas web acessíveis para pessoas surdas. Proporcionando um ambiente mais inclusivo 

e personalizado, atendendo as principais necessidades dos estudantes.  
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3.3.2 Biblioteca Virtual 

A biblioteca virtual, de acordo com o PDI, é a plataforma de conteúdo digital do Grupo 

A Educação, a Biblioteca A, Portal CAPES e Dynamed. Juntas dispõe de milhares de títulos 

disponíveis integralmente em edições atualizadas. As mesmas estarão disponíveis e acessíveis 

seja presencialmente e/ou através do portal Tutoria Online de forma rápida, de qualquer local 

e de forma ilimitada. 

A instituição conta também com o portal de periódicos da CAPES que oferta mais de 

45 mil publicações, nacionais e internacionais de diversas bases de dados, com referências, 

resumos de trabalhos acadêmicos, normas técnicas, patentes, teses e dissertações, em um 

alcance expressivo de várias áreas de conhecimento.  

Além da Dynamed, instrumento de referência clínica online, criado por médicos para 

uso no local de tratamento (“point-of-care"). Referência mundial baseada em evidência 

(“evidence-based”) comprovadamente responde à maioria as questões de tratamento clínico 

primário. Possui uma base cientifica de dados que fornece resumos organizados clinicamente 

para mais de 3000 temas médicos.  

3.4 Elaboração de material didático 

O processo de elaboração e produção de material didático é determinado pelos 

pressupostos teóricos, metodológicos e didático pedagógicos preconizados no Projeto 

Pedagógico do Curso em consonância com o Projeto Político-Pedagógico da instituição.  A 

lógica do desenvolvimento do material didático deve refletir a necessidade de uma 

transposição e modelagem didática a partir da experiência humana com base nos 

conhecimentos científicos devidamente representada no conteúdo abordado, e seja um elo 

entre o conhecimento e os processos de ensino-aprendizagem.  

A dialogicidade deve estar no cerne da elaboração do material didático, estabelecendo 

a relação entre o discente e o conteúdo, mediada pela linguagem da hipermídia, cujos fluxos 

de comunicação são possibilitados pela interface gráfica. O fator determinante não é a 

interface em si mesma, mas o fato de que o material didático é simultaneamente o produto 

da modelagem didática de uma parte da concepção filosófica, científica e da experiência 



   
 

 Voltar ao Sumário  
 

humana, objeto de modelagem pedagógica preditiva com a finalidade de aprendizagem, 

construção e aplicação realidade em condições pedagógicas específicas. 

Os parâmetros de qualidade do material didático, que tem como finalidade, contribuir 

para a formação do pensamento científico e teórico, o desenvolvimento da competência 

comunicativa e metodológica, bem como a ativação do potencial criativo dos sujeitos do 

processo educacional, são determinados por fatores tais como: a organização diferencial-

integrativa dos componentes de conhecimento na estrutura do material didático, 

operacional-interativo, experiencial-prático e experimental-criativo do conteúdo, bem como 

a integração de formas verbais e não-verbais-simbólicas de representação da estrutura 

informacional, bem como sua prontidão e capacidade para atender a uma variedade de 

situações didáticas. 

Outro aspecto, é que, uma das considerações mais importantes no fornecimento de 

educação a distância é a garantia de acesso para todos. Estudantes com deficiência enfrentam 

desafios específicos ao ingressar no ensino superior. Deste modo, uma educação a distância 

quando bem elaborada e que se preocupa com uma entrega abrangente e acessível, pode ser 

uma excelente alternativa para as pessoas com deficiência.  

Os materiais didáticos dos cursos EAD, adotam as diretrizes preconizadas pelo 

Desenho Universal da Aprendizagem (Universal Design Learning – UDL), observam a Política 

Nacional de Educação Especial (Decreto nº 7.612 de 17/11/2011) e o Plano Nacional de 

Educação Inclusiva Decreto 10.502 de 30 de setembro de 2020 no que diz respeito a garantia 

de acesso a tradutores-intérpretes de Língua Brasileira de Sinais e a produção de material 

didático- pedagógico, que garantem equidade e acessibilidade, respectivamente.  

Os materiais serão produzidos em conformidade com requisitos de acessibilidade, no 

design, na acessibilidade linguística com uso de Libras e legendas e na sensorial com matrizes 

de linguagem sonora, verbal e visual.  Isso inclui vídeos com legendas, áudio-descrição e janela 

de Libras, texto e imagens áudio-descritos, arquivos de áudio com transcrição de texto, 

imagens com texto alternativo, descrições definidas para que transmitam significado, 

Ambiente Virtual de Aprendizagem acessível por leitores de tela, materiais publicados em 

formatos universais para que possa ser visualizado em qualquer navegador e que não exija a 
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abertura de um aplicativo de desktop específico e formulários eletrônicos com instruções 

detalhadas em texto. 

A FPS, por meio do programa de Educação à Distância, irá fornecer serviços de apoio 

às necessidades dos estudantes em um nível que apoie a aprendizagem e que garanta que 

não ocorra prejuízos aos estudantes da EAD, bem como maximizar os esforços para garantir 

o acesso apropriado a todos os materiais e recursos necessários para apoiar a aprendizagem 

por meio das TICs.  

Para produção dos materiais, a equipe de EAD atua colaborativamente com os 

docentes/tutores, analisando os planos de ensino, matrizes curriculares e demais recursos, 

provendo um desenho instrucional de planejamento do produto, que tangem os aspectos 

técnicos. Após esta etapa são realizadas validações periódicas para ajustes e modificações. 

Dentre dos recursos produzidos estão infográficos, vídeos, podcasts, ilustrações, 

games, entre outros. Que poderão ser disponibilizados dentro de um curso ou como itens 

únicos.   

O curso Superior de Tecnologia em Empreendedorismo e Saúde Digital será composto 

por diversos recursos educacionais a partir das diretrizes e princípios da proposta político-

pedagógica do curso e disponibilizado como canal de comunicação entre o estudante e o 

docente/tutor. Dentre os recursos que serão utilizados, um dos mais importantes são os 

materiais didáticos.   

A FPS optou pela contratação de uma empresa especializada no desenvolvimento de 

materiais didáticos sob a coordenação do setor de EAD e validação/adaptação da equipe 

multidisciplinar da faculdade. Para escolha da empresa foram adotados como critérios de 

qualidade, a elaboração de materiais didáticos em consonância com os pressupostos 

epistemológicos e filosóficos do projeto pedagógico do curso, a interface interativa, a 

linguagem dialógica capaz de promover a leitura imersiva, a experiência dos professores-

autores em suas áreas de conhecimento e os recursos hipermidiáticos.  

O material didático é um dos principais instrumentos de estudo, portanto devem ser 

elaborados com intencionalidade pedagógica que possibilite a construção de conhecimentos 
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onde todos os atores envolvidos sintam-se protagonistas do seu próprio processo de 

aprendizagem.  

Deste modo, foi celebrado Contrato de Prestação de Serviços entre a FPS e a empresa 

SAGAH. Onde os materiais didáticos adquiridos pela instituição são organizados em unidades 

de aprendizagem e distribuídos no Ambiente Virtual de Aprendizagem (Moodle) da FPS. Como 

estratégia de contingência, os materiais poderão ser acessados diretamente no campus ou 

baixados pelo estudante para acesso off-line. 

A Unidade de Aprendizagem (UA) é composta por objetos de aprendizagem que 

permitem ao estudante desempenhar um papel ativo no processo de construção do 

conhecimento. Assim, as unidades foram elaboradas tendo como ponto de partida uma 

atividade desafio que estimula o discente ao estudo dos materiais didáticos que compõem a 

unidade: textos, vídeos e exercícios de fixação.  

As Unidades de Aprendizagem (UA) são compostas pela seguinte estrutura: 

Apresentação: contém os objetivos de aprendizagem da unidade, em termos de 

conteúdos, habilidades e competências. Esses objetivos de aprendizagem servem como 

norteadores para a elaboração dos demais itens que compõem a unidade. Os objetivos são 

precisos, passíveis de observação e mensuração. 

Desafio de Aprendizagem: desafiar é contextualizar a aprendizagem por meio de 

atividades que abordam conflitos reais, criando significado para o conhecimento adquirido. O 

objetivo do desafio não é encontrar a resposta pronta no texto, mas sim provocar e instigar o 

discente para que ele se sinta motivado a realizá-la. Busca-se, nesta atividade, elaborar uma 

situação real e formular um problema a ser resolvido, isto é, proporcionar ao discente uma 

análise para resolver uma questão específica. 

Infográfico: é uma síntese gráfica, com o objetivo de orientar o discente sobre os 

conteúdos disponibilizados no material. São elementos informativos que misturam textos e 

ilustrações para que possam transmitir visualmente uma informação. 

Conteúdo do livro: cada unidade de aprendizagem é composta por um trecho do livro 

selecionado. Esses trechos serão produzidos em flipbook e disponibilizados aos discentes por 

intermédio de um link que o direciona para o material. 
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Dica do docente/tutor: a dica do professor é um vídeo de curta duração sobre o tema 

principal da unidade de aprendizagem. Tem por objetivo apresentar o conteúdo em um 

formato dinâmico, complementando os demais objetos de aprendizagem. 

Exercícios de fixação: são questões objetivas que abordam os pontos principais do 

conteúdo. São exercícios que reforçam e revisam, de forma objetiva, os conteúdos e as teorias 

trabalhadas na unidade de aprendizagem. São disponibilizadas cinco questões em cada 

unidade de aprendizagem. 

Na prática: é a aplicação e contextualização do conteúdo. Um meio de demonstrar a 

teoria na prática. A aplicabilidade prática de cada conceito desenvolvido na unidade de 

aprendizagem é exemplificada. Ao contextualizar a teoria, a metodologia favorece o 

desenvolvimento das competências profissionais pelo conhecimento das situações reais da 

vida profissional. 

Saiba Mais: permite a leitura complementar e mais profunda dos diversos assuntos 

abordados na unidade de aprendizagem. São artigos científicos, livros, textos, vídeos e outros 

materiais que estimulam a continuidade da leitura e o interesse de aprofundamento dos 

conteúdos.  

Material impresso: a plataforma possibilita a impressão de todo o material 

disponibilizado virtualmente, com configuração adequada, caso seja da necessidade particular 

do discente. As UAs, dispõe ainda, de tecnologias inovadoras para proporcionar experiências 

diferenciadas aos estudantes, como por exemplo, a realidade aumentada utilizada para 

exemplificar e apresentar o conhecimento de maneira mais realística, Vídeos 360° e Realidade 

Virtual, utilizados para proporcionar uma experiência de aprendizagem imersiva. 

No quesito acessibilidade, os materiais didáticos têm unidades de aprendizagem 

adaptadas para estudantes com deficiência visual e auditiva. No caso de estudantes com 

deficiência visual, ao ingressarem na unidade de aprendizagem terão acesso a uma versão em 

“Texto limpo”, ou seja, sem recursos visuais que dificultem a leitura, como também a 

navegabilidade do material (a partir de processadores de texto como MS Word, Notepad, 

Bloco de notas e etc.). Já para os estudantes com deficiência auditiva, ao ingressar na unidade 
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de aprendizagem o discente irá contar com a tradução em libras realizada pela ferramenta 

Hand Talk. 

Todos os conteúdos são responsivos, se adaptam a qualquer dispositivo de acesso do 

discente como computador, notebook, tablet e smartphones, possibilitando uma melhor 

experiência de aprendizagem sem prejuízos relativos ao tamanho da tela. 

E para facilitar os estudos e o acesso em modo off-line, os materiais didáticos dispõem 

de versão para impressão onde o estudante poderá baixar e imprimir todo conteúdo na 

íntegra. 
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4. EQUIPE MULTIDISCIPLINAR 

A equipe multidisciplinar da FPS atua em conjunto, objetivando atender as 

necessidades do dos docentes e discente, em consonância com as políticas institucionais, é 

composta pelas gestões pedagógica, administrativa e tecnológica.  

4.1 Gestão Pedagógica 

 A gestão pedagógica é composta pela coordenação geral de Educação à Distância da 

FPS é responsável por desenvolver e monitorar a estratégia organizacional para a 

implementação/utilização de tecnologias educacionais, capazes de responder às necessidades 

da instituição destinadas às ações de formação na modalidade a distância, definindo as 

prioridades do programa de EAD em consonância com o planejamento estratégico da 

instituição, gerenciando os riscos nos processos de elaboração das estratégias educacionais 

em EAD, supervisionando o desenvolvimento de padrões para autoria e entrega de conteúdo 

para os cursos ofertados. Além disso, tem como aptidões propor a otimização dos processos, 

coordenação das reuniões com a equipe para a formulação de estratégias e desenvolvimento 

do programa e cursos em EAD, bem como planejar e organizar as atividades internas para 

promover a EAD. 

4.2 Gestão Administrativa e Tecnológica  

No âmbito dos recursos humanos, a EAD é formada por uma equipe multidisciplinar 

com conhecimentos, habilidades e vasta experiência na concepção e elaboração de cursos e 

materiais voltados à EAD, na tabela abaixo, segue descrição das funções e atividades.   

 

QUANTIDADE FUNÇÃO ATIVIDADES 

01 Pedagoga Atua na análise junto a coordenação de EAD das demandas institucionais, propõe 
soluções educacionais e planeja cenários de aprendizagem, desenvolve 
estratégias pedagógicas, storyboards e roteiros para materiais educacionais em 
EAD, analisa e adapta de material didático para EAD, acompanha a produção dos 
materiais didáticos, gravações e edição de áudio e vídeo, bem como elabora 
apresentações e planos de ensino, sequências didáticas, estratégias de avalição, 
estudos de caso, jogos, vídeos, roteiro para vídeo, decupagem de vídeo, 
infográficos, Mind Maps, roteiro para games, mídias impressas e Podcasts. 
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02 Motions 
designers 

Realizam o planejamento e organização da rotina de gravações dos cursos. 
Elaboram o roteiro ou script para o processo de pré-produção, produção e pós-
produção dos cursos. Prepararam o ambiente interno e/ou externo, verificando 
aspectos tais como: posicionamento e funcionamento da iluminação e dos 
equipamentos de câmeras e áudio. Montaram a estrutura para a produção dos 
vídeos, conduzindo as gravações. Revisam o script, o cenário e o posicionamento 
dos equipamentos. Realizam captação e edição dos vídeos, imagens e áudios dos 
cursos. Editam vídeos de diversos tamanhos e roteirizar os conteúdos com efeitos 
gráficos e/ou ilustrativos, conforme a proposta do curso. Participam de reuniões 
junto as áreas responsáveis, propondo a implementação melhorias e sempre que 
necessário fazendo a manutenção dos recursos e conteúdo dos cursos. 

02 Designers Realizam a criação de alternativas visuais para estruturas de cursos já elaboradas, 
cria fluxos de navegação e layouts funcionais, pesquisar novas  tecnologias e 
ferramentas adequadas à necessidade dos projetos, gerencia a produção, 
manutenção e atualização de conteúdos dos cursos e do site, cria storyboards, 
ilustrações, infográficos e animações 2D e 3D, elaboram a programação visual dos 
cursos com ícones, botões, cores e textos, criando uma identidade baseada em 
um projeto de comunicação visual para o curso, aplicam conceitos de design de 
interação, arquitetura da informação, SEO e propõe estruturas gráficas 
inovadoras para os cursos, AVAs e site. 

01 Administrador 
de AVA 

Atua nas aplicações de modelos dos conteúdos, publica materiais didáticos no 
ambiente virtual de aprendizagem, compila mensalmente resumos e relatórios 
sobre cursos e resultados das avaliações, monitora inscrições e libera acesso aos 
discentes, responde às questões referentes às operações de cursos, administra o 
AVA gerenciando a identificação e senhas de usuários, bem como privilégios de 
acesso, executa procedimentos para o carregamento e manutenção dos arquivos 
do projeto, monitora e atualiza hiperlinks externos, gerencia a emissão de 
certificados, organiza registros de documentos, agendamento de reuniões, presta 
atendimento telefônico e/ou por canais eletrônicos como e-mail, chat, etc., 
fornecendo as informações necessárias para o melhor aproveitamento do 
estudante. 

 

4.3 Plano de ação 

PLANO DE AÇÃO EAD – FPS 2022-2024 
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OBJETIVOSOS 2022-2024 

Coordenar a execução das políticas e diretrizes para 
educação a distância na FPS. 

• Monitorar as ações de EAD; 

• Avaliar o processo das políticas e diretrizes da EAD; 

• Emitir relatório das ações realizadas no ano. 

Propor, planejar e realizar cursos na modalidade a 
distância em diversos níveis como: Nivelamento, 
Especialização, Extensão, Aprimoramento e cursos 
livres para a comunidade interna e externa de acordo 
com a legislação em vigor. 

• Ofertar cursos de graduação nas áreas de gestão, educação 
e tecnologia na área da saúde; 

• Ofertar seis cursos anuais no âmbito acadêmico: 
nivelamento, extensão, especialização e Comitê de 
Desenvolvimento Docente; 

• Ofertar três cursos anuais livres destinados a comunidade 
externa; 

• Ofertar dois cursos anuais de formação de tutores para 
EAD; 

• Ofertar um curso corporativo anual. 

Realizar a gestão acadêmico-operacional da 
modalidade de educação a distância, em parceria 
com os demais setores da FPS. 

• Executar plano de gestão acadêmico-operacional; 

• Revisar pelo menos uma vez por ano o plano. 

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

• Revisar Plano de Investimento em infraestrutura para EAD; 

• Aplicação dos recursos orçamentários conforme 
estabelecido no Plano de Investimento. 

Incentivar a pesquisa e produção científica em EAD. • Fomentar a pesquisa e produção em EAD: 

• Disponibilizar guias para o correto desenvolvimento dos 
recursos pedagógicos; 

Ofertar REA • Dar livre acesso a infográficos, guias, vídeos, e-book, 
podcast e outros recursos pedagógicos. 

Pensar plano de acesso de negras e negros pardas e 
pardos, populações tradicionais, povos indígenas e 
pessoas de baixa renda aos cursos 

• Fazer estudo, levantamento e planejar abertura de editais 
para seleção de discentes para obterem descontos nas 
matrículas dos cursos. 

Realizar a gestão acadêmico-operacional da 
modalidade de educação a distância, em parceria 
com os demais setores da FPS. 

• Executar plano de gestão acadêmico-operacional; 

• Revisar pelo menos uma vez por ano o plano. 
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4.5 Processos de Trabalho 
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5. POLÍTICAS DE FORMAÇÃO PERMANENTE DO NÚCLEO 
DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (NEAD) 

5.1 Formação e capacitação dos docentes/tutores 

A FPS dispõe de uma Política de Formação e Desenvolvimento Docente atribuída ao 

Comitê de Desenvolvimento Docente (CDD), que tem como o objetivo promover a formação 

continuada dos profissionais da IES na perspectiva de qualificar sua atuação, em consonância 

com as competências definidas pelos diferentes setores visando o cumprimento das metas 

estabelecidas no PDI. 

A capacitação do docente/tutor é norteada pelo Projeto Pedagógico do curso e 

ocorrerá sistematicamente, ao longo do curso via plataforma Moodle. A formação inicial com 

40 horas, será realizada por todos os atores envolvidos no curso, a saber: os professores-

tutores, coordenação de curso e equipe multidisciplinar que necessitem de formação. Este 

curso será oferecido no formato híbrido e compreenderá uma formação teórico-prática dos 

docentes que atuarão no Curso de Empreendedorismo e Saúde Digital.  

Desde os conhecimentos técnico-tecnológicos sobre o Moodle e a Web 2.0, 3.0, 

metodologias ativas e conhecimentos pedagógicos que envolvem a Educação à distância, 

educação online, cibercultura, didática online e docência online serão trabalhados e discutidos 

no curso. 

Nesse curso também são apresentados/explicitados o Projeto pedagógico do curso e 

também a dinâmica de funcionamento do curso, tanto no que diz respeito à formação 

continuada (obrigatória) para todos (as) quanto no que se refere à constituição de grupos de 

trabalho formados por todos os docentes do curso e acompanhados pelas coordenações. 

5.2 Formação e capacitação do corpo técnico-administrativo 

Para melhoria da qualificação profissional, são adotadas algumas diretivas de 

qualificação já presentes na Faculdade Pernambucana de Saúde, assim como capacitações e 

práticas baseadas em inovação. Além do acesso ao acervo da biblioteca e treinamento para 

uso de recursos, a equipe EAD, realiza o Tutor-Day, atividade imersiva de trocas de 

experiências, que tem como objetivo atualizar ou ampliar o conhecimento dos membros da 
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equipe em relação a novas abordagens pedagógicas, metodologias, modelos de revisão e 

validação de objetos de aprendizagem, uso de softwares e tecnologias que garantam as 

premissas de desenvolvimento e a consonância com os princípios filosóficos e metodológicos 

que norteiam a prática acadêmica da instituição. 

5.3 Políticas de incentivo à Produção Acadêmica 

As políticas de incentivo à produção acadêmica estão correlacionadas com as diretivas 

definidas pela Faculdade Pernambucana de Saúde, visando o comprimento das metas 

estabelecidas no PDI, atreladas aos objetivos do núcleo de Educação a Distância. 

Há avaliação anual do docente para progressão por mérito, como base de incentivo 

para o programa “Gratificação de Estímulo à Docência” – GED, que concede anualmente ao 

docente, de acordo com a pontuação obtida, uma gratificação anual que poderá representar 

até 100% do seu salário base. 

6. GESTÃO ACADÊMICO-ADMINISTRATIVA 

6.1 Secretaria Acadêmica 

É o órgão de apoio a Diretoria responsável pelo controle e registro acadêmico. Ele é 

responsável pela guarda e organização de todas as informações sobre os corpos docente e 

discente da Faculdade. 

São atribuições da Secretaria Acadêmica: 

I. Organizar os arquivos e portfólios dos discentes, de modo que se atenda, 
prontamente, a qualquer pedido de informação ou esclarecimentos de 
interessados ou da Diretoria;  

II. Elaborar Edital do Processo seletivo junto com a comissão para esse fim;   

III. Organizar as informações e os documentos necessários para a elaboração dos 
relatórios da secretaria acadêmica para a Diretoria;   

IV. Manter sob sua responsabilidade o livro de ata de colação de grau;   

V. Receber e registrar em livro próprio, os requerimentos de solicitação de 
expedição de diplomas e certificados;   

VI. Preparar análise de documentos para expedição de diplomas e certificações;   
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VII. Expedir certificados de conclusão dos cursos de graduação, pós-graduação e 
extensão;  

VIII. Providenciar diários de classe e lista de frequência;  

IX. Guardar os diários de classe;   

X. Subscrever e publicar, regularmente, o quadro de notas de aproveitamento e 
relações de faltas, para conhecimento dos discentes;  

XI. Preparar documentações para registro de diplomas junto ao órgão competente;   

XII. Registrar, em livro próprio, a entrega de diplomas e certificados aos discentes;  

XIII. Propiciar documentação adequada para a matrícula e sua renovação;   

XIV. Manter atualizado o sistema de controle acadêmico, ajustando-o às 
necessidades da legislação vigente;   

XV. Manter em ordem os Planos de Ensino dos cursos de graduação, pós-graduação 
e extensão;   

XVI. Arquivar as atas de Avaliação de Aproveitamento Extraordinário de Disciplina 
por discente e curso;   

XVII. Formalizar os procedimentos e acompanhar convênios de estágio curricular 
supervisionado;  

XVIII. Acompanhar processos seletivos dos Projetos de Extensão; 

XIX. Acompanhar e realizar inscrições dos processos seletivos do PIC;  

XX. Supervisionar as atividades de registros de faltas e notas no sistema de registro 
acadêmico;   

XXI. Manter os prontuários dos discentes, tanto ativos como inativos, atualizados;   

XXII. Emitir documentos acadêmicos;   

XXIII. Dar parecer em assuntos de natureza acadêmica, quando relacionados ao seu 
âmbito de atuação;   

XXIV. Zelar pelo fiel registro dos dados;   

XXV. Organizar e manter atualizado o arquivo acadêmico ativo e conservar o inativo, 
de forma a permitir, em qualquer época, a verificação da identidade e da 
regularidade da vida escolar do discente e da autenticidade dos documentos 
acadêmicos.  

6.2 Coordenações e Comissões   

Em consonância com os setores de apoio ao Núcleo de Educação à Distância descritos 

no PDI, as coordenações e comissões que atuarão em conjunto com a coordenação de EAD 

para o desenvolvimento e acompanhamento das atividades são:  
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No âmbito Acadêmico 

• Coordenação Acadêmica 

• Coordenação de Extensão e Responsabilidade social 

• Coordenação do Desenvolvimento Institucional 

• Comissão Própria de Avaliação 

• Coordenação de Avaliação 

• Coordenações de Curso 

• Comissão Própria de Avaliação 

• Comissão de Acompanhamento e Controle Social  

• Núcleo Interdisciplinar em Pesquisa  

• Rede de Atendimento ao Estudante 

• Atendimento Psicopedagógico  

No âmbito administrativo  

• Ágora/Secretária  

• Coordenação de RH 

• Coordenação de TIC 

• Coordenação de Atendimento 

• Coordenação de Marketing 

• Financeiro  

6.3 Atendimento aos discentes 

6.3.1 Suporte e canais de Atendimento ao Discente 

Para atendimento aos discentes, a IES assumirá um papel fundamental, através de uma 

equipe que prestará assistência desde a sua matrícula, acesso e acompanhamento acadêmico. 

A mesma possui, em seu corpo de colaboradores, profissionais capacitados para realizarem 

atendimentos em libras, além do uso de ferramentas com tecnologias assistivas, conforme as 

políticas estabelecidas no PDI para acessibilidade e inclusão.  

Entre os serviços prestados estão:  

Sistema Discente Online, que consiste num portal para o discente visualizar todo o 

registro acadêmico processado pela instituição. Além disso, o discente pode consultar 

informações e realizar avaliações (online) sem a necessidade de estar presencialmente na 
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instituição. Os principais recursos do sistema são: consultar notas, consultar faltas, consultar 

avisos, consultar horários, consultar turma, consultar professores, consultar resumo do 

histórico escolar, realizar matrícula online, visualizar os contratos, imprimir boletos, consultar 

o saldo financeiro, emitir declaração para imposto de renda, realizar as avaliações online, 

realizar requerimento online; 

Sistema Docente Online, que é o portal onde o docente registra as notas e faltas do 

discente além de visualizar turmas e horários. Os principais recursos do sistema são: lançar 

notas; lançar faltas; consultar horários; consultar turmas; 

Sistema Fórum Online, que é o portal onde os docentes realizam a mediação do fórum 

de discussão com os discentes. Os principais recursos do sistema são: participação no Fórum 

de discussão; repositório de artigos científicos, vídeos, planilhas, imagens; compartilhamento 

de informações; realização de tarefas; consultar turmas; docente realizar feedback com 

discente através de mensagens. 

Além disto, os estudantes terão suporte através de e-mails, canais telefônicos e 

atendimento presencial na Sede Polo, em Recife. 

6.3.2 Apoio aos Discentes  

 O apoio ao discente na FPS tem como propósito promover a superação de possíveis 

barreiras ao seu aprendizado, visando assegurar uma formação generalista e cidadã, com 

visão empreendedora e senso crítico.  

Neste sentido, as políticas de atendimento ao discente da instituição se materializam 

em várias ações a partir de programas e núcleos de apoio que apresentam gestão e 

regulamento próprio 

Os programas e núcleos de apoio aos discentes são:   

Mecanismos de Nivelamento 

Os cursos de nivelamento são oferecidos a todos os estudantes a partir do primeiro 

semestre, nas primeiras semanas letivas ou quando se tornarem necessários, de acordo com 

as necessidades observadas pelas Coordenações de Curso ou por indicação dos docentes. 
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Apoio Psicopedagógico 

Setor disponível aos discentes para acompanhamento psicopedagógico dos mesmos, 

através de uma consulta agendada no formato remoto, a depender da demanda do estudante 

ou necessidades observadas pelos docentes/tutores. 

Organização Estudantil (espaço para participação e convivência estudantil). 

Espaço para participação e convivência estudantil, constituído por estudantes da FPS, 

matriculados na condição de regulares ou não regulares. São regulares os matriculados em 

cursos de graduação e pós-graduação, sendo os não regulares, matriculados nos demais 

cursos. 

 O apoio aos discentes, ocorre de diversas formas a partir de incentivo à criação e 

organização do diretório Acadêmico, subsídios de recursos financeiros e materiais para 

estimular a prática de projetos e pesquisas entre outras ações que fortaleçam a participação 

do discente.  

Mentoria  

Programa que atua no acolhimento, fornecendo apoio, incentivo e informações aos 

novos estudantes. 

Acompanhamento de Egresso (PAEG) 

O programa através de análises sobre os egressos, avaliar a qualidade do ensino e a 

adequação dos currículos, bem como oportunizar a formação continuada, na inserção 

profissional e na participação do egresso na vida institucional, tornando a FPS um canal aberto 

e capaz de unir ideias e experiências destes profissionais em atividades da instituição.  

Rede de atendimento ao Estudante (RAD) 

Tem por objetivo prestar atendimento multidisciplinar aos discentes, de forma 

integrada, através de ações que promovam orientação nos aspectos acadêmicos, sociais, 

psicopedagógicos, de orientação profissional, psicológicos e de acessibilidade e inclusão. 
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Comissão de Acompanhamento e Controle Social (COLAPS) 

É um órgão colegiado de natureza consultiva, instituída em conformidade com a 

Portaria MEC nº 1.132 de 02 de dezembro de 2009, com função preponderante de 

acompanhamento, averiguação e fiscalização da implementação local do PROUNI.  

Em articulação entre a Comissão Nacional de Acompanhamento e Controle Social – 

CONAP e a comunidade acadêmica das IES participantes do PROUNI visa o constante 

aperfeiçoamento do Programa.  

Núcleo Interdisciplinar em Pesquisa (NIP) 

Órgãos de fomento à pesquisa, organizado em coordenações, que visam a divulgação 

e a iniciação cientifica no âmbito da graduação e pós-graduação. objetivando ampliar de 

forma progressiva a produção científica e tecnológica na instituição, e estabelecer convênios 

com instituições de pesquisa nacionais e internacionais. 

Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI) 

É um órgão consultivo, propositivo e executivo, que visa orientar a FPS quanto aos 

imperativos relativos à acessibilidade e a inclusão na IES de acordos com as leis vigentes.  

Núcleo de Mobilidade Acadêmica e Internacionalização (NIMAC) 

Tem por objetivo o aprimoramento acadêmico e/ou técnico através da realização de 

atividades Administrativas, de Ensino, Pesquisa e Extensão e a interação com outras culturas.  

Programa de Iniciação Científica (PIC) 

Disponibiliza bolsas de estudos custeadas pelo Fundo de Apoio a Pesquisa da própria 

FPS, bem como oportuniza aos discentes a participação em programas de Iniciação Cientifica 

do IMIP, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e do 

Fundo de Apoio à Pesquisa do IMIP (FAPE-IMIP).  

6.4 Infraestrutura física e tecnológica NEAD 

O núcleo de EAD dispõe de uma infraestrutura física, de pessoal e tecnológica que 

oferece soluções e recursos capazes de viabilizar acesso de qualidade aos estudantes dos 

cursos na modalidade a distância.  
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Em conformidade com o Projeto de Desenvolvimento Institucional (PDI) da Faculdade 

Pernambucana de Saúde adota um posicionamento voltado à agilidade e qualidade nos 

processos de trânsito das informações, essenciais para o desenvolvimento da IES em seus 

aspectos gerenciais, pedagógicos, acadêmicos e de comunicação com a sociedade.  

6.4.1 Instalações físicas  

Quanto a infraestrutura, o campus, assim como o Núcleo EAD contam com acesso livre 

de barreiras, permitindo a circulação por pessoas com mobilidade reduzida ou condicionada 

e pessoas com deficiência visual, segurança e autonomia, total ou assistida e acessibilidade 

com autonomia, a partir de sinalização tátil de alerta direcional nos pisos e sinalização em 

braile nas portas.  

Em relação a limpeza, conservação e manutenção dos espaços físicos, a instituição 

possui uma equipe especializada, adequadamente treinada e com práticas definidas, a fim de 

que haja a melhor otimização de tarefas que garantem o zelo dos equipamentos e materiais.  

O núcleo possui uma sala de coordenação de EAD com 23,00m², com computadores, 

monitores LED, Telefone, TV, mesas em L, cadeiras com rodizio, mesa de reunião, cadeiras 

fixas e Ar-condicionado. Uma sala de desenvolvimento para equipe multidisciplinar com 

25,06m², com computadores com capacidade para edição de vídeo e produção gráfica, 

monitores LED, cadeiras rodizio, cadeiras fixas, armários verticais, gaveteiros e Ar-

condicionado. Além de um estúdio de gravação audiovisual com 33,00m², com poltronas, 

mesa, estantes, cadeira de escritório executivo, luminárias, mesa de canto e abajures. 

6.4.2 Redes e Equipamentos 

A Infraestrutura de TIC da FPS está difundida na acessibilidade aos Recursos 

Computacionais, campus com cobertura completa de internet Wi-Fi, Vídeo Conferência, Site 

Backup, interligar via Fibra FPS e Centro Acadêmico (IMIP), Rede USF, Central Telefônica, 

Ativos de Rede (Switches), Servidores, No-breaks, Desktops, Televisores, Datashow, CFTV. Os 

Processos de TIC da FPS desenvolvem-se a partir do Fluxograma Acadêmico e Administrativo, 

Segurança da Informação e Governança de TIC (COBIT e ITIL).  
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A FPS dispõe de uma rede de dados com tráfego interno de 10 GB. Atualmente 3 links 

de internet dedicada (com dupla abordagem) são oferecidos por três diferentes fornecedores. 

Os links são monitorados através de ferramentas de gerenciamento. Com esta ferramenta é 

possível avaliar os cenários de disponibilidade e consumo de internet de toda IES. Para garantir 

redundância, alta disponibilidade e contingência dos sistemas de tecnologia da informação 

oferecidos à comunidade acadêmica, a FPS trabalha com três diferentes fornecedores de 

nuvem privada e pública. O fato dos sistemas estarem distribuídos geograficamente em 

diferentes estados e diferentes países garantem disponibilidade ininterrupta da operação 

suportadas em datacentes Tier III e Tier IV.  

 Eixos de Atuação do TIC da FPS 

• Implantação e administração de softwares;  

• Análise e desenvolvimento de softwares;  

• Administração de banco de dados;  

• Administração de redes;  

• Suporte ao usuário;  

• Segurança da informação;  

• Infraestrutura de TIC;  

• Telecomunicação; 

• Processos;  

• Gestão de Projetos;  

• Governança de TIC;  

• Educação a distância (EAD);  

• Tecnologia Educacional e Assistiva. 

6.4.3 Infraestrutura de apoio  

Como infraestrutura a IES dispõe de um Laboratório de Recursos Digitais (RDG) com 

capacidade para 52 pessoas. Um ambiente que tem como objetivo oferecer suporte ao 

desenvolvimento das atividades acadêmicas dos discentes e docentes dos cursos de 

graduação da FPS. Além dele, dispomos de alguns recursos para apoio da produção, descritos 

nas tabelas abaixo:  

QUANTIDADE RECURSOS AUDIO VISUAIS 
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01 Câmera sony nx5r 

01 Câmera sony a6500 

01 Lente sony 18-105 

03 Tripés de câmera 

01 Tricaster com teclado e mouse 

01 Mesa de som com 4 canais Yamaha 

02 Fones de ouvido Edifier  

01 Microfone lapela duplo Lensgo c/ fio 

01 Microfone lapela sony s/ fio 

01 Vara de boom 

01 Microfone rode 

04 Iluminadores led600ds e-image 

01 Teleprompter 

01 Notebook 

01 Cisco Webex Board 70” 

06 Cartões de memória SD 64GB SanDisk 

02 Leitores de cartões SD, micro SD e USB Exbom 

01 Carregador de pilhas AA 

01 Carregador de baterias Sony 

04 Baterias de lítio Sony NP-FW50 

 

QUANTIDADE SOFTWARES E SISTEMAS 

07 Licenças Adobe Creative Cloud 

03 Licenças do Adobe Captivate 

01 Licença do Adobe Stock 

02 Licenças do Genially 

01 Licença Envato Elements 

01 Licença Vyond 

01 Assinatura Vimeo 

 

6.4.4 Manutenções  

As atividades relacionadas às manutenções do núcleo de Educação à Distância são 

realizadas respeitando as diretrizes institucionais e normas da Lei Geral de Proteção de dados 

(LGPD), Nº 13.853, de 8 de julho de 2019, que dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, 
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inclusive nos meios digitais, por pessoa física ou jurídica, com o objetivo de proteger os 

direitos de privacidade dos indivíduos. 

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 (TIC). De acordo com o plano de 

atualização e manutenção de equipamentos, tendo como principal referência o Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI), seguindo o cronograma de contingência abaixo:  

 

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  

Inovação Tecnológica  Área Acadêmica e Administrativa  Quadrimestral 

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  

Nobreak  Sala do Nobreak  Diário 
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7. Procedimentos de Autoavaliação  

Na busca da melhoria da qualidade da educação superior, a FPS desenvolve um 

processo avaliativo, diverso e que busca ouvir todos, de maneira que as partes se avaliam a 

partir de formas diagnósticas, formativas e somativas de avaliação, em conformidade com os 

procedimentos de autoavaliação institucional da Lei 10.861/2004.    

A autoavaliação é uma das modalidades integrantes do Sistema Nacional de Avaliação 

da Educação Superior (SINAES), coordenada pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), com o 

objetivo de desenvolver um processo de avaliação contínuo, desta maneira a instituição coleta 

informações oriundas da comunidade acadêmica que possam contribuir com a tomada de 

decisões para aperfeiçoamento das atividades ofertadas.  

O Processo de autoavaliação para EAD na FPS segue as orientações determinadas pelo 

Ministério da Educação, considerando as 10 dimensões estabelecidas pela Lei nº 10.861/04, 

art. 3º, assim como seu conjunto de princípios e diretrizes em complementaridade com o 

planejamento estratégico e tem por objetivo atender as necessidades e demandas 

relacionadas a processos avaliativos advindos dos vários segmentos da instituição. 

A Comissão Própria de Avaliação - CPA da FPS é constituída por representantes de 

todos os segmentos da comunidade acadêmica e também pela sociedade civil. Os membros 

serão escolhidos por votação online. A comissão deve ser composta por no mínimo 01 

representante do corpo docente, 01 representante do corpo discente, 01 representante do 

corpo técnico-administrativo ou da equipe operacional/serviço de apoio, 01 representante da 

sociedade civil.  

Os membros que compõem a Comissão Própria de Avaliação da FPS têm dentre suas 

atribuições:  

I. Atender às convocações para as reuniões da CPA. 

II. Manter contato permanente com o segmento que representa na CPA, garantindo o 
intercâmbio entre este segmento e a CPA. 

III. Promover reuniões com o segmento que representa sempre que houver necessidade 
de discussão de assuntos relacionados aos trabalhos desenvolvidos pela CPA. 

IV. Apoiar na apresentação dos dados da avaliação ao seu segmento. 
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V. Disponibilizar tempo para realização das atividades necessárias ao desenvolvimento 
do 

Projeto de Autoavaliação da instituição. 

VI. Manter e fazer cumprir o presente Regimento. 

VII. Apoiar na recepção da Comissão de Avaliação Institucional Externa do MEC/INEP. 

VIII. Apoiar a recepção das demais Avaliações de Curso do MEC/INEP. 

As reuniões ordinárias da Comissão Própria de Avaliação ocorrerão mensalmente 

sempre que for convocada por seu Coordenador ou por, pelo menos, um terço de seus 

membros. Essa será realizada de maneira híbrida, assim, os discentes da graduação a 

distância, participarão remotamente. As reuniões extraordinárias por sua vez, serão 

convocadas com uma antecedência mínima de quarenta e oito horas, porém o prazo de 

convocação pode ser reduzido em caso de urgência, desta forma a comunicação será realizada 

através de plataforma de mensagens instantâneas ou por e-mail. 

Após a etapa das reuniões será iniciado o processo de avaliação, realizado via 

questionário eletrônico compartilhado por e-mail com a comunidade acadêmica e sociedade 

civil. Todas as etapas do deste processo desde de elaboração conceitual até a confecção de 

relatórios, serão divulgadas através do site institucional e outros meios de comunicação. 
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