
  
  
 

GRUPO EDUCACIONAL FESP 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO PARANÁ 

CNPJ/MF: 76.602.895/0001-04 – Insc. Estadual: Isento 

Rua General Carneiro, 216, Curitiba – PR  CEP 80060-150 

Fone: 41 3028 6500  site: www.fesppr.edu.br 

CONHEÇA NOSSA METODOLOGIA 

 

1. COMO FAZER O CURSO 

O curso foi desenvolvido para ser acessado "a qualquer hora e em qualquer lugar". O aluno pode 
acessar os conteúdos dos cursos maximizando seu tempo livre por meio dos recursos tecnológicos 
de um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) de ponta e de fácil navegação. Uma oportunidade 
para quem tem pouco tempo e quer especializar-se para atender às exigentes demandas do 
mercado de trabalho. As disciplinas são apresentadas dentro de uma programação, de acordo com 
sua carga horária. Após a efetivação da matrícula, o aluno recebe por e-mail as credenciais para 
acesso ao AVA. 

 

2. AVA (AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM) 

Ambiente virtual de aprendizagem: plataforma utilizada pela FESP para facilitar o processo de 
ensino-aprendizagem em seus cursos a distância. Através do AVA é possível acessar as videoaulas, 
apostilas (formato PDF), materiais de apoio, além de realizar avaliações online, fóruns, portfólios e 
desenvolver o Trabalho de Conclusão de Curso. Os conteúdos são disponibilizados no AVA de 
acordo com o andamento do curso. 

 

3. VIDEOAULAS 

As videoaulas são aulas gravadas em vídeo, desenvolvidas por Docentes e Profissionais do Mercado 
de Trabalho com experiência e titulação e com o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar 
que utiliza os melhores recursos da tecnologia para favorecer o aprendizado. As videoaulas não 
podem ser baixadas, sendo essa importante condição para a garantia dos direitos autorais sobre o 
material produzido e disponibilizado. 

 

4. ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA E SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

Os cursos de Pós Graduação EaD possuem disciplinas divididas em módulos, devendo o aluno 
participar de fóruns e realizar provas online diretamente no AVA em cada disciplina, bem como,  
elaborar o portfólio que consiste na apresentação de um tema abrangente e/ou multidisciplinar, como 
trabalho final na disciplina. Além disso, é obrigatória a realização de uma avaliação presencial final, 
com data para realização informada pelo ambiente virtual de aprendizagem (AVA). A média final 
necessária para aprovação em cada disciplina é 7,0 (sete) 

 

5. CERTIFICAÇÃO 

O diploma têm a garantia de reconhecimento do MEC, pois é emitido por uma Instituição de Ensino 
Superior credenciada pelo Decreto Lei 7988 de 29 de setembro de 1945 e para a oferta de cursos na 
modalidade a distância, pela Portaria nº 889, de 25 de julho de 2017. 

O certificado de conclusão do curso poderá ser solicitado conforme Resolução CNE/CES Nº 01 de 
03 de abril de 2001, Resolução CNE/CES Nº 01 de 08 de junho de 2007 e Nota Técnica 388/2013, 
após apresentação de todos os documentos obrigatórios para certificação, aprovação do aluno em 
todas as disciplinas da grade curricular do curso (incluindo o TCC) e aprovação na avaliação 
presencial final. A emissão do certificado se dará em até 90 dias após a solicitação. 

Os certificados de cursos de Pós Graduação e Programas a distância, expedidos por instituições 
credenciadas e registradas na forma da lei terão validade nacional.” Art. 5º do Decreto nº 5.622/2005. 
Cabe lembrar que, em nenhum dos principais instrumentos legais que versam sobre Educação a 
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Distância (EaD) em nosso País há distinção entre educação presencial ou a distância como critério 
para valorar mais ou menos um diploma. Lei 9.394/1996 e o Decreto Federal nº 5.622/2005. 

 

6. AVALIAÇÃO PRESENCIAL FINAL E TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO  

A defesa do TCC é pública e individual, segundo o parágrafo único do Art. 6° da Resolução nº 1 de 
8/6/2007 do CNE/CES: “Os cursos de Pós-Graduação Lato Sensu oferecidos a distância deverão 
incluir, obrigatoriamente, prova presencial e defesa presencial individual de monografia ou trabalho 
de conclusão de curso”. Em nossos cursos, a avaliação presencial final e defesa do trabalho são 
realizadas no pólo em que o aluno está cadastrado. Toda a orientação do TCC é realizada pelo AVA 
e a defesa será feita conforme cronograma perante uma banca composta por 3 (três) professores do 
corpo docente da FESP, incluindo o orientador. Para aprovação, a nota mínima do TCC deve ser 7,0 
(sete).  

 
7. REQUISITOS MÍNIMOS PARA FAZER O CURSO VIA INTERNET 

 Plug-in do Macromedia Flash Player 10.1 ou superior. 

 Windows XP SP3, Vista ou superior com as atualizações mais recentes instaladas. 

 Google Chrome, Firefox 4, Internet Explorer 8 ou superiores.  

 Conexão de banda larga igual ou superior a 1Mbps para uma melhor visualização dos vídeos. 
 

8. CONFIGURAÇÕES RECOMENDADAS PARA O COMPUTADOR 

 Processador 2.33GHz ou superior. 

 Memória RAM 1Gb para WIndows XP, 1Gb para Windows Vista ou superior. 

 Placa de vídeo 128 Mb off-board ou on-board. 

 HD com 10Gb livres. 

 Monitor com resolução 1024×768 pixels. 
 


