
DISCIPLINAS MINISTRADAS NA MODALIDADE ENSINO À 
DISTÂNCIA (EaD) 
 
 

O IBHES acredita no potencial transformador da educação à distância, que 

permite aos alunos adotar uma rotina autônoma de estudos, colaborando assim 

para que estes deixem de ser receptores e os professores meros emissores do 

conhecimento, para se tornarem verdadeiros protagonistas do processo de 

ensino-aprendizagem.  

 

Assim, com base no que dispõe a Portaria Nº 4.059, de 10 de dezembro de 

2004 do MEC o IBHES oferece, nas Matrizes Curriculares dos seus Projetos 

Pedagógicos de Curso, até 20% das suas disciplinas na modalidade à 

distância. 

 

Para tanto, o IBHES em parceria com a UNIP disponibiliza no AVA (Ambiente 

Virtual de Aprendizagem) o conteúdo ofertado ao aluno, a qualquer momento, 

pela internet. Isso possibilita ao estudante a organização do seu ritmo de 

estudo.  

 
Blackboard  

 
A plataforma utilizada para a publicação de conteúdo é o Blackboard. Ele conta 

com as principais funcionalidades disponíveis nos ambientes virtuais de 

aprendizagem e é composto por ferramentas de avaliação, comunicação, 

disponibilização de conteúdo, administração e organização. Por meio dessas 

funcionalidades, é possível dispor de recursos que permitem a interação e 

comunicação entre o alunado, professores e tutoria, a publicação do material 

de estudo em diversos formatos de documentos, a administração de acessos e 

a geração de relatórios.  

 
No Ambiente Virtual de Aprendizagem Blackboard, o aluno tem acesso ao 

material pedagógico, disponibilizado por disciplina, além dos recursos de 

interação que permitem o diálogo entre os alunos, professores e a equipe de 

tutoria.  

O material de cada disciplina é publicado pelo professor responsável por ela no 

Blackboard, seguindo a proposta do calendário acadêmico de realização dos 



encontros presenciais. A publicação de material, módulo a módulo, pelo 

professor, facilita o acompanhamento do aluno no AVA. 

 
A interação com o professor ocorre por meio do fórum, que acontece durante a 

disciplina. Esse espaço é utilizado para debates entre alunos e tutores à 

distância que atuam na mediação das ações pedagógicas, por e-mails, telefone 

e pelo feedback postado no AVA.  

 
Já os tutores presenciais orientam os alunos com relação ao AVA, auxiliam na 

organização dos estudos, facilitam a interação dos alunos com os tutores à 

distância, solucionam ou encaminham as dúvidas indicadas pelos alunos. Além 

disso, juntamente com o coordenador de cada curso são responsáveis por: 

 
a) promover a articulação e integração das disciplinas ofertadas na modalidade 

EaD com as disciplinas presenciais e demais atividades docentes; 

 
b) identificar os objetivos referentes às competências cognitivas, habilidades e 

atitudes desenvolvidas pela EaD; 

 
c) motivar a realização das atividades e orientar os alunos quanto à navegação 

no ambiente virtual de aprendizagem; 

 
d) acompanhar a trajetória dos alunos no decorrer do curso, estimulando e 

apoiando seu desempenho nas atividades; 

 

e) mediar a comunicação, procurando manter a regularidade de acesso ao 

ambiente virtual de aprendizagem; 

 
f) monitorar o desempenho da infra-estutura e dos meios tecnológicos 

disponíveis na IES, passíveis de serem utilizados em atividades de EaD; 

 

g) articular esforços juntamente com a CPA para a implementação de 

mecanismos adequados de avaliação da EaD ofertada na IES; e 

 
h) autoavaliar-se continuamente como profissional participante do coletivo de 

um projeto que incorpora a graduação à distância aos currículos de cursos 

presenciais. 



  
Destaca-se que o atendimento aos alunos é disponibilizado através do plantão 

tutorial realizado por profissional habilitado na área específica de atuação.  

 
Cada disciplina cursada na modalidade EaD está dividida em unidades, sendo 

que, para cada uma, o aluno deve assistir à tele aula sem a obrigatoriedade de 

data e horário, devendo estudar o conteúdo referente a cada unidade, realizar 

as atividades propostas, responder aos questionários no AVA, respeitando o 

período preestabelecido em calendário acadêmico divulgado no próprio 

ambiente. 

 
Também estão disponibilizados no AVA avisos gerais e da disciplina, vídeos 

instrucionais, calendário, slides de aulas, fórum de discussão etc. 

PROVAS 

Para a prova NP1 não há instrumento de avaliação. A partir da resposta dada 

aos questionários de todas as unidades da(s) disciplina(s) no AVA a nota é 

atribuída automaticamente e lançada no sistema, de acordo com os critérios 

divulgados. 

 
Para a validação da NP1, os exercícios devem ser enviados para o sistema de 

acordo com o período publicado no calendário. Envios após o prazo constante 

do calendário não serão considerados para a NP1, pois novos questionários 

ficarão liberados somente para estudo. 

  
A não realização ou o envio dos exercícios fora do prazo implicam Não 

Consta (NC) na NP1 e necessidade de marcação de prova substitutiva. 

  

Para as provas NP2, substitutiva e exame o coordenador do curso fará os 

agendamentos das provas, que ocorrerão presencialmente, conforme o 

calendário acadêmico. Obs.: o exame é aplicado somente aos alunos dos 

cursos de graduação. 

  
Os conteúdos a serem estudados, tanto para obtenção da prova NP2 quanto 

para a prova substitutiva e exame, são os de todas as unidades disponíveis no 

sistema. 



No AVA (MINHAS COMUNIDADES – ASSOCIADA-COLIGADA) consta a 

relação dos tutores com respectivos e-mails, dias e horários de atendimento, 

que recepcionam a mensagem enviada pelos alunos e a encaminham para os 

tutores à distância, específicos de cada disciplina ofertada na modalidade EaD.  

 
Interação entre tutores presenciais e a distância, docentes e 

coordenadores de curso 

 
Tendo o estudante como centro do processo educacional, um dos pilares para 

garantir a qualidade dos cursos presenciais que contemplam disciplinas à 

distância é a interatividade entre CPA, NDE, coordenador de curso, 

professores, tutores e estudantes. Hoje, este processo é facilitado pelo avanço 

das TIC (Tecnologias de Informação e Comunicação).  

 
Ancorados num sistema de comunicação que permite ao estudante resolver, 

com rapidez as questões referentes ao material didático e seus conteúdos, 

bem como aspectos relativos à orientação da aprendizagem como um todo, os 

tutores presenciais e à distância se tornam os articuladores entre os 

estudantes, demais docentes e coordenadores de curso, além de promover sua 

integração com os responsáveis pelo sistema de gerenciamento acadêmico e 

administrativo. 

 
Para atender às exigências de qualidade nos processos pedagógicos, são 

oferecidas e contempladas, prioritariamente, as condições de telecomunicação 

(telefone, correio eletrônico, videoconferência, fórum, AVA etc.) permitindo a 

aproximação entre o coordenador de curso, professores, tutores e estudantes.  

Dessa forma a interação entre coordenador-professor-estudante, coordenador-

tutor-estudante e professor-tutor-estudante deve ser privilegiada e garantida, 

com o intuito de motivar a aprendizagem, facilitar a interdisciplinaridade e 

aprimorar as atitudes de respeito e solidariedade ao outro, possibilitando ao 

estudante o sentimento de pertencimento ao grupo. 

 
Portanto, a cadeia de relacionamento do tutor estende-se à equipe 

multidisciplinar, que trabalha em parceria para potencializar o processo de 

ensino-aprendizagem, sendo que a atuação de todos deve ser sinérgica em 

prol do estudante em suas atividades acadêmicas cotidianas.  



Para tanto, a IES disponibiliza treinamentos por meio dos chats e fóruns de 

comunicação dirigidos à equipe de tutoria, docentes e equipe técnico-

administrativa e pedagógica, oportunizando momentos de interação e 

discussão entre os participantes.           

 

EQUIPE DE TUTORES À DISTÂNCIA 

 

DISCIPLINA NOME DO TUTOR 

Interpretação e Produção de Textos PAULO DA SILVA QUADROS 

Comunicação e Expressão PAULO DA SILVA QUADROS 

Homem e Sociedade FLAVIA DE PAIVA BRITES MARTINS 

Ciências Sociais FLAVIA DE PAIVA BRITES MARTINS 

Língua Brasileira de Sinais (opt) JANAÍNA RIBEIRO BAPTISTA 

Relações Étnico-Raciais e Afrodescendência (opt) FLAVIA DE PAIVA BRITES MARTINS 

Educação Ambiental (opt) TIAGO DAVI VIEIRA SOARES DE AQUINO 

Direitos Humanos (opt) MARIA CAROLINA COTRIM SANTO MAURO 

Metodologia do Trabalho Acadêmico PAULO DA SILVA QUADROS 

Métodos de Pesquisa PAULO DA SILVA QUADROS 

Dinâmica das Relações Interpessoais MARIA ISABEL DOS SANTOS 

Matemática Aplicada GASTÓN ALBERTO CONCHA HENRIQUEZ 

Matemática Financeira GASTÓN ALBERTO CONCHA HENRIQUEZ 

Estatística Aplicada GASTÓN ALBERTO CONCHA HENRIQUEZ 

Plano de Negócios FERNANDA CIPRIANO 

Planejamento Estratégico FERNANDA CIPRIANO 

Técnicas de Informática ANDREIA GONÇALVES PEREIRA 

Estudos Ambientais e Saneamento Urbano CARLA DE DOMENICO 

Economia e Administração FERNANDA CIPRIANO 

Tópicos Especiais de Direito Público (optativa) MARIA CAROLINA COTRIM SANTO MAURO 

- Tópicos Especiais de Direito Privado (optativa) MARIA CAROLINA COTRIM SANTO MAURO 

-Tópicos Especiais Fund Fil Teoria Direito (optativa) MARIA CAROLINA COTRIM SANTO MAURO 

- Tópicos Especiais Tutela Dif/Coletivas (optativa) MARIA CAROLINA COTRIM SANTO MAURO 

 



PLANTÕES DA EQUIPE DE TUTORES PRESENCIAIS (PROFESSORES DO IBHES) 

 

NOME DO TUTOR DISCIPLINA(S) FORMAÇÃO ACADÊMICA DIA/HORÁRIO DE 

ATENDIMENTO 

ADRIANA DO CARMO SILVA ROCHA 

COUTO 

 Homem e Sociedade 

 Ciências Sociais 

 Dinâmica das Relações Interpessoais 

 Relações Étnico-Raciais e Afrodescendência (Optativa) 

 Libras (Optativa) 

Graduada em História e Mestre em 

Educação Tecnológica 

Terça, Quinta e Sexta 

(18:00h – 19:00h) 

CLÁUDIA MAGARETE LACERDA 

VELOSO 

 Metodologia do Trabalho Acadêmico 

 Métodos de Pesquisa 

Direitos humanos (optativa) 

Planejamento Estratégico 

Graduada em Engenharia Civil e Direito 

e Mestre em Educação Tecnológica 

Terça, Quarta e Quinta 

(18:00h – 19:30h) 

CRISTINA DE SOUZA LACERDA  Interpretação e Produção de Textos 

 Comunicação e Expressão 

Graduada em Letras e Relações 

Públicas. Especialista em Língua 

Portuguesa e Inglesa 

Segunda, Terça e Quarta 

(18:00h - 19:00h) 

FLÁVIO LÚCIO ROCHA COUTO 

 

 

 

 Matemática Aplicada, Matemática Financeira 

Estatística Aplicada 

Plano de Negócios 

Economia e Administração 

Graduado em Economia, e Direito, 

Especialista em Direito Público. 

Segunda, Quarta e Sexta 

(18:00 às 19:00h) 

 

GERALDO JOSÉ BRANDÃO DE 

ANDRADE 

Educação Ambiental (optativa) 

Estudos Ambientais e Saneamento Urbano 

Graduado em Engenharia Civil e 

Mestre em Construção Civil 

Quarta-feira 

(18:00h às 19:00h) 

PRISCILA MARTINS REIS MACHADO  Tópicos Especiais de Direito Público (optativa) 

 Tópicos Especiais de Direito Privado (optativa) 

Tópicos Especiais Fund Fil Teoria Direito (optativa) 

 Tópicos Especiais Tutela Dif/Coletivas (optativa) 

Graduada em Direito e Mestre em 

Direito do Trabalho 

Segunda, Quarta e Sexta 

(18:00h às 19:00h) 

 

 

SILVIO ROGERIO TASSINI BORGES 

 

Técnicas de Informática Graduado em Matemática, Especialista 

em Informática e Mestre em 

Engenharia Elétrica 

Quarta-feira 

(18:00h às 19:00h) 

 


