CURSOS 100% A DISTÂNCIA

Metodologia Newton Virtual
A educação a distância é uma modalidade de ensino que utiliza as tecnologias
de informação e comunicação para o ensinar e aprender. Ela se diferencia do
ensino presencial pelas metodologias utilizadas e por não exigir a presença em
locais e horários determinados. Nos cursos 100% a distância, os alunos e os
professores interagem pelo ambiente virtual de aprendizagem e realizam provas
presenciais previamente agendadas. A metodologia da Newton Virtual é
composta por:

Materiais Didáticos
Cada disciplina oferece os seguintes materiais didáticos:








Livro Texto / E-book: material referência, interativo, dinâmico, que
contempla os conteúdos da disciplina;
Objetos de aprendizagem e quizzes;
Vídeoaulas e Telas Narradas – compõem as unidades de estudo
auxiliando a aprendizagem;
Trilha de Estudo – material que auxilia o aluno no acompanhamento
semanal dos conteúdos;
Plano de Ensino- informa os conteúdos, a periodicidade dos estudos da
disciplina e disponibiliza as principais atividades a serem realizadas;
Exercícios Autoavaliativos – proporcionam ao aluno preparar-se para a
realização das avaliações e mensuração dos conhecimentos adquiridos.
Avaliações: são realizadas em períodos informados no plano de Ensino e
na Trilha de Aprendizagem.

Sistema de Tutoria
A Newton Virtual coloca à disposição do aluno um completo sistema de apoio ao
processo de ensino e aprendizagem constituído de profissionais especialistas
em educação a distância, professores, tutores e coordenadores, suporte
pedagógico, técnico e acadêmico.
O coordenador do curso é responsável pela execução didático - pedagógica do
curso zelando pela qualidade do ensino.
O professor é profissional com experiência acadêmica e de mercado
responsável pela disciplina.
Os tutores são os responsáveis pelo suporte administrativo e o uso dos recursos
disponibilizados no AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem).

O monitor presta atendimento presencial nos Complexos da Newton em Belo
Horizonte e o orientador educacional nos polos de apoio presencial.

AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem
No AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem), estão disponíveis os materiais
didáticos direcionados para a autoaprendizagem. Nesse espaço, os alunos
trocam experiências acadêmicas, realizam discussões sobre os conteúdos
estudados, interagem com os professores, os tutores e os coordenadores de
curso.
O AVA da Newton Virtual proporciona um aprendizado interativo, pois conta com
tecnologias digitais, apoio acadêmico, fóruns colaborativos, atividades,
Biblioteca Virtual, ferramentas diferenciadas de interação com o professor, o
tutor e coordenador de curso.

Sistema de Comunicação e Interação
Os principais canais de comunicação com a Newton Virtual são o AVA - para
atendimento dos professores e dos tutores – o telefone ou e-mail para contatos
com o coordenador de curso, a monitoria e o orientador educacional, que
também atendem presencialmente nos polos.

Avaliação
A avaliação do aproveitamento acadêmico é um elemento substancial do
processo ensino- aprendizagem. As avaliações são compostas por:
Avaliações processuais online realizadas no AVA em datas definidas e
divulgadas no Plano de Ensino.
Avaliações presenciais aplicadas, em data previamente fixada no Calendário
Acadêmico, nos polos presenciais.

Periodicidade

O semestre é dividido em 2 trimestres, com duração de 10 semanas cada. No
primeiro trimestre, são ofertadas três disciplinas simultaneamente, e no
segundo trimestre, duas disciplinas; ainda ocorre a oferta de uma disciplina
semestral. Durante os estudos das disciplinas, são aplicadas avaliações online
e ao final das disciplinas, a prova presencial.
O encontro virtual é realizado com o professor da disciplina no Ambiente Virtual
de Aprendizagem. O aluno pode interagir ao vivo com seu professor e/ou
assistir à gravação posteriormente.

