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Boas vindas!

Olá estudantes,
Este Guia é destinado a estudantes dos cursos a distância, ofertados pelo
Instituto Federal do Maranhão (IFMA).



EaD no IFMA

O IFMA, como Instituição Pública Federal, cuja missão é “Promover educação profissional,

científica e tecnológica, por meio da integração do ensino, pesquisa e extensão com foco

na formação do cidadão e no desenvolvimento socioeconômico sustentável.” (PDI, 2014-

2018), sente-se na responsabilidade de contribuir com o Estado na formação de docentes

para atender a demanda, propiciando assim a melhoria da qualidade do ensino nas escolas

e, consequentemente, possibilitando a inserção de profissionais qualificados no mundo do

trabalho.

Atualmente, a modalidade a distância está sob a responsabilidade do Centro de Referência

Tecnológica (CERTEC).
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O que você vai encontrar neste material:

Índice fácil!

clique no tópico 

que deseja 

visualizar.



Atores do processo de aprendizagem
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Atores do processo de aprendizagem

Você agora faz parte de um processo de aprendizagem colaborativo. Portanto, não está só.
Conheça os atores do processo de aprendizagem a distância para os cursos UAB/IFMA: 

Coordenadoria de tutoria
Acompanha e orienta os
professores-mediadores, a
fim de estreitar o canal de
comunicação entre eles e
os estudantes.

Coordenadoria Pedagógica 
Acompanha e analisa a
elaboração de material
didático e instrumentos
avaliativos nos cursos,
dando suporte pedagógico
às demais coordenações.

Equipe sistêmica
Presta suporte técnico-
administrativo para todas
as atividades de
funcionamento dos cursos
a distância.

Coordenadoria de curso
Organiza o curso, seu
calendário e suas
atividades ofertadas no
AVA, interagindo com
todos os sujeitos
envolvidos
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Atores do processo de aprendizagem

Gerentes Pedagógicos
Acompanham o
planejamento e produção
de material didático e
instrumentos avaliativos
nos cursos, bem como a
interação
professor/estudante no
AVA

Gerentes AVA
Gerenciam os processos
de oferta de
componentes
curriculares no AVA,
dando suporte ao acesso
de estudantes e
professores.

Professores-formadores
Planejam a organização e
os materiais didáticos do
Componente Curricular a
ser ofertado, interagindo
no AVA com todos os
sujeitos envolvidos.

Coordenador de polo
Organiza as
documentações e
estrutura do polo de
apoio presencial,
acolhendo os
estudantes, professores
e comunidade em geral.
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Atores do processo de aprendizagem

Professores-mediadores 
a distância

Acompanham os estudantes
a distância, dando suporte
pedagógico, além de avaliar
o desempenho acadêmico
nos Componentes
Curriculares, com base nas
orientações do professor-

formador.

Professores-mediadores 
Presenciais

Acompanham os
estudantes
presencialmente no polo
de apoio presencial,
dando suporte às
atividades presenciais e ao
acesso ao AVA.

Estudantes
Interagem com os demais
atores no AVA através de
suas ferramentas e
cumpre com as
atividades presenciais e a
distância de acordo com
o plano de curso.
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Ambiente Virtual de Aprendizagem/AVA
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Seja bem vindo(a) ao AVA!
Conheça o ambiente através dos nossos tutoriais. 

Clique no link https://youtu.be/HtcPek0wsCo e saiba como ter acesso ao AVA
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Conheça também, a Biblioteca Virtual do IFMA. 

Saiba como acessar pelo link: 

https://youtu.be/83HwESnuflc

https://youtu.be/HtcPek0wsCo
https://youtu.be/83HwESnuflc


Etapas da aprendizagem 
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Etapas da aprendizagem

O processo de ensino será subdividido em duas etapas:

Etapa presencial
São os momentos presenciais no polo para
avaliações, estágios, práticas, abertura e
encerramento dos Componentes
Curriculares, realização de grupos de
estudos e Seminários.

Etapa a distância
Momento com maior parte da carga
horária do curso, tendo sua estrutura
ofertada no Ambiente Virtual de
Aprendizagem, onde ocorrem as
interações com colegas e professores,
atividades avaliativas e estudos
individuais.

A frequência 
mínima é de 75%.

Cada encontro 
presencial possui 4 

horas/aula.
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Etapas da aprendizagem

Organização do tempo

Organize seu tempo de
estudos a partir da carga
horária dos componentes
curriculares. Esta carga
horária é distribuída em
créditos.

Os créditos são contados 
a cada 15h horas/aula.

O que significa isso?

No ensino presencial
geralmente você terá 4
horas de estudo em sua
sala de aula.

Pensando em sua
flexibilidade de tempo, na
EaD IFMA, sugerimos a
carga horária de 2 horas
diárias ou 15 horas
semanais, o que contabiliza
1 crédito do componente
curricular.
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Unidade 1

Dia
Estudos dos Materiais de leitura 

(pdf/fascículo/material 
complementar)

Assistir aos Vídeos
Responder as Atividades 

Online

Participar no Fórum 
de discussão (lendo e 

colaborando)

Total do 
tempo

2ª Feira 1 hora (leitura fascículo)
30 minutos (videoaula de 

abertura)
- 30 minutos 2 horas

3ª Feira 1 hora (leitura slide estático)
30 minutos (videoaula

da unidade)
30 minutos 

(visualização da tarefa)
30 minutos 2 horas

4ª feira 1 hora (leitura fascículo)
30 minutos (videoaula da 

unidade)
1 hora para resolução ou 

iniciar elaboração da resposta
- 2h30

5ª feira 1 hora (leitura slide estático)
30 minutos (vídeos 
complementares)

1 hora para resolução ou 
iniciar elaboração da resposta

- 2h30

6ª feira
1 hora (links para textos 

complementares)
30 minutos (vídeos 
complementares)

1 hora para postagem final da 
atividade

- 2 horas

Sábado
1 hora (links para textos 

complementares)
-

1 hora
(Revisão da unidade e da

atividade online)
30 minutos 1h30

Domingo 
1 hora (Revisão atividade 

online)
30 minutos 1h30

Total de CH estudos na Unidade 1 14 horas

Exemplo de organização dos estudos

Este componente curricular possui 30 horas, ou seja, 2 créditos
de 15 horas, distribuídos em 2 semanas de estudos.

Veja como você pode organizar os estudos de uma unidade:

Etapas da aprendizagem

Organização do tempo



Seu Curso de Especialização em 
Geoprocessamento
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Seu Curso de Especialização em Geoprocessamento

Perfil do egresso:
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• Aplicar a legislação e as normas técnicas vigentes;
• Identificar as superfícies e sistemas de referência, as projeções cartográficas e os
• sistemas de coordenadas;
• Planejar serviços de aquisição tratamento, análise e conversão de dados
• georreferenciados, selecionando técnicas e ferramentas adequadas e utilizando
• softwares específicos;
• Organizar e supervisionar equipes de trabalho para levantamento e mapeamento;
• Executar levantamentos topográficos utilizando métodos e equipamentos adequados;
• Identificar os diferentes sistemas de sensores remotos, seus produtos, suas técnicas
• de tratamento e de análise de dados;
• Executar levantamentos utilizando sistemas de posicionamento por satélites, por
• meio de equipamentos e métodos adequados;
• Identificar tipos, propriedades e funções de mapas;
• Elaborar mapas a partir de dados georreferenciados, utilizando métodos e
• equipamentos adequados;
• Utilizar softwares específicos para aquisição,tratamento e análise de dados
• georreferenciado.



Objetivo do Curso:

Ofertado pelo Campus
São Luís Monte Castelo

Polos de apoio presencial: 
São Luís

Coordenador:
André Luís Silva dos Santos

e-mail: uab.geo@ifma.edu.br

Seu Curso de Especialização em Geoprocessamento
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Qualificar recursos humanos para uso das tecnologias de geoprocessamento, bem como
capacitar profissionais no conhecimento e uso de técnicas de geoprocessamento e suas
aplicações nas diversas áreas do conhecimento.

mailto:uab.geo@ifma.edu.br


Organização do regime acadêmico

✓ Organização Curricular
✓ Aproveitamento de Componente Curricular
✓ Trancamento de matrícula e Cancelamento de matrícula
✓ Exercício domiciliar
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Organização Curricular

Conheça os componentes Curriculares:
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Obs.: A ordem de oferta pode ser alterada pela coordenação de curso

MÓDULO 1

30 Fundamentos de Informática e Ambientação AVA

30 Cartografia para geoprocessamento

30 Sensoriamento remoto

MÓDULO 2

30 Processamento Digital de Imagens

30 Banco de Dados Geográficos

30 Sistemas de Informações Geográficas

30 Análise Espacial

MÓDULO 3

30 Sistemas GNSS

30 Modelagem e Simulação

30 Metodologia da Pesquisa Científica

30 Elaboração de TCC

60 Trabalho de Conclusão de Curso - Orientação e Elaboração de TCC

TOTAL 420

CH COMPONENTE CURRICULAR



Aproveitamento de Componente Curricular

A Coordenadoria de Curso receberá e procederá os processos referentes ao aproveitamento de cursos de
estudantes dos cursos da UAB/IFMA, desenvolvidos em outras instituições de ensino superior, na forma de
intercâmbio estudantil, seguindo a Resolução 117/2013.

O que é preciso?

• Plano de ensino da disciplina cursada ou documento similar, contendo
conteúdo, carga horária e assinatura de um professor da área;

• Encaminhamento do documento digitalizado à coordenadoria de curso (no
ambiente virtual de aprendizagem - AVA) com o prazo de 15 dias antes da
oferta ou assim que for informado o mapa acadêmico com os respectivos
componentes curriculares do Módulo.

E se não for equivalente?

• Os componentes curriculares que não apresentarem equivalência com os
ofertados no curso da UAB/IFMA, serão aproveitados como Atividades
Acadêmicas Complementares.
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Para o Componente
Curricular Fundamentos
de Informática e
Ambientação em EaD não
serão deferidas as
solicitações de
aproveitamento, uma vez
que o conteúdo tratará de
especificidades
institucionais.



Trancamento de matrícula

Não será permitido o trancamento de matrícula ou suspensão temporária das
atividades acadêmicas do estudante.
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Desligamento

É o ato pelo qual o estudante tem sua matrícula cancelada, perdendo vínculo com
a instituição.

O estudante poderá ter sua matrícula cancelada nos seguintes casos:

1- Por iniciativa própria, através do preenchimento e entrega do requerimento de cancelamento de
matrícula disponível no polo de apoio presencial.

2- Por iniciativa da UAB/IFMA, quando:
• Houver completado o prazo máximo para integralização curricular;
• For reprovado em mais de 50% dos componentes curriculares até o final do período regular de

2 módulos;
• For reprovado no exame de repercurso dos componentes curriculares.



Exercício domiciliar

Terão direito a tratamento excepcional, desde que verifique suas condições intelectuais e
emocionais necessárias para prosseguimento das atividades presenciais do curso:

▪ Estudante gestante, a partir do oitavo mês e durante seis meses após o parto;
▪ Estudante com afecções congênitas e doenças infectocontagiosas.

Em até 3 dias após seu afastamento, via requerimento disponível no AVA, anexando laudo
médico original constando código internacional da doença, período gestacional (se for o caso) e
período de afastamento.

Solicitação: 
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Exercício domiciliar

Atente-se!

▪ O exercício domiciliar vale apenas para as atividades presenciais exclusivamente ocorridas
no polo como provas presenciais, grupos de estudo e atividades práticas. As atividades no
AVA (inclusive as avaliações) permanecerão normalmente durante o período de
afastamento, salvo casos específicos descritos no laudo médico;

▪ No caso das atividades práticas, se o componente curricular não permitir exercício
domiciliar, cabe à coordenação de curso e ao professor-formador elaborar uma atividade
teórica equivalente ao conteúdo desenvolvido na carga horária prática ou realizar a
atividade prática em período posterior, mesmo que tenha encerrado a oferta do
Componente Curricular.
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Sistemática de Avaliação
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❑ Atividades programadas;

❑ Aprovação nos componentes curriculares obrigatórios e eletivos;

❑ Aprovação no Trabalho de Conclusão de Curso;

Acompanhamento do rendimento

Para avaliar efetivamente sua aprendizagem, é necessário observar e acompanhar o seu rendimento
em cada componente curricular do Módulo e ainda considerar o cumprimento das exigências quanto
a:

27



❑ Fóruns

❑ Questionários

❑ Tarefas de arquivo de envio único 

Avaliações no Ambiente Virtual de Aprendizagem

❑ Avaliação objetiva impressa ou virtual

❑ Avaliação dissertativa impressa ou virtual

❑ Seminários

Avaliações Presenciais

40% 
da nota total do Componente 

Curricular

60% 
da nota total do Componente 

Curricular
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AVALIAÇÃO AVA NOTA PESO

Nota da Unidade 1 7,0

Nota da Unidade 2 8,0

Nota da Unidade 3 10,0

33,33%

Nota da Avaliação Regular 9,0

AVALIAÇÃO PRESENCIAL NOTA PESO

54%

Nota no Componente Curricular 8,73

Componente Curricular: Ambientação em EaD e Informática Básica (CH: 45h)

Demonstrativo de composição das notas
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Notas do Estudante no Sistema Acadêmico:

Nota 1

Nota Final

8,73

8,73

A nota mínima para aprovação no Componente Curricular é 7,00

Componente Curricular: Fundamentos de Informática e Ambientação em EaD(CH: 45h)

Demonstrativo de composição das notas
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Reposição on-line – Reabertura das atividades on-line pelo prazo de 7 dias

(corridos). O estudante deverá realizar novamente as atividade on line com menor

nota.

Reposição da avaliação presencial – Caso o aluno tenha perdido ou não

alcançado a nota mínima para aprovação na avaliação regular, poderá fazer a

avaliação de reposição presencial em data a ser definida pela Coordenação do

Curso.

Etapas de recuperação (REPOSIÇÃO)

Caso você não atinja nota 7,0 na Avaliação Regular e/ou não zerar a nota das atividades on
line, será oportunizada a avaliação de reposição, em duas formas:
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Etapas de recuperação (FINAL)

CASO RESULTADO

Estudante obteve nota superior ou igual 

a 7,0 
Aprovado por média

Estudante obteve média superior ou 

igual a 5,0 e inferior a 7,0 
Deve submeter-se à Avaliação de Final

Estudante obteve média final menor 

que 6,0
Neste caso, estará reprovado

❑ O/a estudante que não lograr aprovação, poderá prosseguir os estudos, desde que os

casos de reprovações não excedam 50% dos Componentes Curriculares até o final do

período regular de 2 módulos;

❑ A estes estudantes, será oportunizado o Exame de Repercurso. Etapa de recuperação

em que o Componente Curricular é ofertado para estudo e uma avaliação presencial é

aplicada;

❑ O Exame de Repercurso acontece após a oferta de 2 módulos seguidos e a reprovação

nesta etapa acarreta desligamento do curso.

32



Revisão de nota

A revisão da nota é de competência da coordenadoria de curso que providenciará o

julgamento dos pedidos, desde que sejam encaminhados pelo estudante:

▪ Para a avaliação presencial (regular, reposição, final e exame de repercurso), à

coordenadoria do curso, pelo AVA, até 15 dias após a divulgação da nota;

▪ Para as atividades on line no AVA, diretamente ao professor-mediador a distância,

no próprio AVA.

A revisão de nota caberá inicialmente ao professor formador ou professor-mediador do

componente curricular, que se pronunciará em até 3 dias úteis após notificação;

Caso necessite, solicite revisão de sua nota em até 3 dias após a divulgação no AVA.
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✓ Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)
✓ Certificação

34



Trabalho de Conclusão de Curso

❑ A elaboração do TCC da Pós-Graduação deve ser individual, bem como a sua defesa também deverá 
atender à exigência de ser individual e presencial;

❑ A defesa será feita por banca examinadora composta pelo orientador e dois professores, podendo, ser 
presencial ou por meio de Web Conferência;

❑ A banca examinadora, após a apreciação dos trabalhos, atribuirá o resultado final: Aprovado, 
Aprovado Condicionalmente ou Não Aprovado;

❑ No caso da aprovação Condicional será concedido ao aluno o prazo de, no máximo 30 dias corridos a 
contar da data da apresentação do TCC para o cumprimento das exigências da banca examinadora;

❑ No caso de Não Aprovação, o estudante terá, no máximo, 60 dias corridos a contar com a data de 
apresentação do TCC para novo processo de orientação e nova defesa.

O trabalho de Conclusão de Curso será apresentado em forma de defesa de artigo, 
conforme Normas de ABNT. 
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✓ Ao concluir todas as etapas do curso com, no mínimo, 70% de aproveitamento e
aprovação no Trabalho de Conclusão de Curso, o cursista fará jus ao título de
Especialista em Informática na Educação;

✓ O certificado será expedido pelo IFMA, por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-
Graduação e Inovação - PRPGI. O controle da documentação escolar obedecerá ao
disposto na Lei nº 12.527, bem como as normas internas relativas ao registro escolar
vigentes no IFMA.

Certificação
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Fonte: www.educaçãonaculturadigital.mec.gov.br
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Contatos

certec@ifma.edu.br

Diretoria do Centro de Referência Tecnológica

uab@ifma.edu.br

Coordenadoria Geral da UAB/IFMA

telefones:

(98)3215-1880

(98)3215-1881

(98)3215-1884

mailto:certec@ifma.edu.br
mailto:uab@ifma.edu.br

