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EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA/PERFIL DO ESTUDANTE 
 

A aplicabilidade desta modalidade de 
ensino tem como objetivo neste presente 

projeto educacional, o aperfeiçoamento e a 
capacitação docente no ensino superior, 

abrangendo as áreas acadêmica e empre-
sarial. A Universidade preocupa-se com a 

formação de seus estudantes, cujo perfil é 
muito especial, pois estarão sendo os 

precursores de um novo sistema de educa-
ção e de um novo conceito de crescimento 

qualitativo em suas formações. 

A definição objetiva da educação a 

distância aplica-se ao conjunto de méto-

dos, técnicas e recursos postos à dis-
posição de populações estudantis, 

dotadas de um mínimo de maturidade 
e motivação suficiente, para que, em 

regime de autoaprendizagem, se possa 
adquirir conhecimentos e qualificações 

em qualquer nível. Baseia-se na ideia 
comprovada de que qualquer adulto, a 

quem não falte os conhecimentos de base 
necessários à aquisição de conhecimentos 

mais avançados, possa aprender por si 
próprio, sem se postular a existência de 

uma relação direta professor/aluno, desde 
que lhe seja fornecido um embasamento 

necessário, através de elementos didáticos 

consultivos, associados a estudos de cada 

assunto. 

CONDIÇÕES BÁSICAS PARA 

SEUS ESTUDOS 

Perceba as condições básicas para 

sua participação nos estudos em EAD: 

• Estudar no seu próprio país, na sua 

própria cidade e na sua própria ca-
sa ou trabalho, não afastando-se do 

convívio profissional e familiar, indis-
pensável à estabilidade pessoal de cada 

indivíduo; 

• Estudar de acordo com sua disponibi-

lidade de tempo e dinâmica pesso-

al; 

• Fazer suas avaliações individuais 
das disciplinas exigidas, através da 

produção de resenhas e/ou artigos ci-

entíficos, conforme planejamento; 

• Estudar durante todo o curso e produzir 

sua monografia, dissertação ou tese, 
utilizando-se, basicamente, da língua 

portuguesa; 

• Beneficiar-se de custos dos cursos, 
significativamente reduzidos, quan-

do comparados aos valores de seu país, 

em cursos de participação presencial. 

REFLEXÕES DESTACADAS 

SOBRE EAD 

• O emprego da educação a distância não 

constitui uma novidade; deixar de uti-

lizar esta modalidade é retroceder.  

• A autoaprendizagem, já está sendo 
muito valorizada. Mudará completa-

mente a configuração da relação ensi-

no aprendizagem. 

• Valores indispensáveis aos profissio-
nais: senso de responsabilidade, 

autoestima, sociabilidade, autoge-

renciamento e integridade. 

• Os livros, digitais ou não, serão sem-

pre elementos insubstituíveis. 

CARACTERÍSTICAS DO 

ESTUDANTE 

As características básicas desejadas 

para formação de um perfil adequado do 
aluno em educação à distância, evidenci-

am-se este aluno: 

− Centrado nos objetivos de seu 

curso; 

− Leitor atento e dedicado; 

− Pontual e responsável; 

− Motivado e organizado; 

− Atencioso e dinâmico... 

VOCÊ TEM O PERFIL IDEAL? 

Nenhuma pessoa, em quaisquer ní-

veis ou áreas de ensino, tem um perfil 

completo ou ideal para a consecutividade 
de seus objetivos, sejam pessoais, profissi-

onais ou especificamente para a educação a 
distância. O perfil desejado é alcançado 

pelo esforço individual, pela adequação 
dos objetivos, do seu tempo e pelas 

oportunidades que se apresentam. Não 

vale a pena esforçar-se? 

Ao iniciar seu curso, a primeira provi-

dência é liberar-se da ideia de que deve 
defender das instruções constantes da 

Unigenesys. Elas já integralizam o sistema. 
Você é dono do seu roteiro personali-

zado, consultando quando necessário, e se 

necessário, os procedimentos de desenvol-

vimento de seus estudos.  

QUER CONQUISTAR O SEU 

MUNDO?  

VOCÊ É QUEM FAZ O SEU 

FUTURO! 

▪ Crie um cronograma de atividades 

para o desenvolvimento do seu curso, 
mesmo sabendo que, quem faz o prazo 

é você, quem desfaz e novamente pro-
grama, ainda é você. Aplique sua di-

nâmica própria, com responsabili-

dade.  

▪ Ler, ler e ler mais é a chave básica 

para o alcance do seu sucesso no curso 
escolhido. O apoio dos livros comple-

mentares é importante na pesquisa. 
Faça seus esquemas, sínteses dos pon-

tos importantes, sublinhe em cores as 
passagens mais importantes e interes-

santes. Depois de ler, releia o livro, re-
veja os pontos assinalados. Isto é 

aprender, assimilando para crescer 
e aperfeiçoar seus conhecimentos, 

com a visão maior do alcance dos seus 

objetivos. 

▪ Procure cumprir, com o maior rigor 

possível, com pontualidade, seus 
compromissos administrativos e 

acadêmicos, obedecidos os critérios 

exigidos pela Universidade.  

▪ Quando desenvolver seus estudos, 
conheça-os e argumente sobre eles. 

Não passe por cima do assunto que não 

compreender, tire suas dúvidas, com 

suas pesquisas dirigidas e inteligentes, 
na sua comunidade, sejam familiares, 

amigos, colegas de estudos, bibliotecas 

e professores.  

▪ A pesquisa estabelece seu interesse e 

qualifica seus trabalhos, seja feita em 
livros, revistas, artigos científicos, re-

senhas críticas ou internet.  

▪ Para o melhor desenvolvimento do 

seu estudo, através da educação a 
distância, torna-se muito importante o 

uso do computador, na busca de in-
formações e realização de pesquisas 

adequadas, além da facilitação técnica 
para a produção dos artigos e resenhas 

de avaliação das disciplinas, intenção 
de pesquisa, monografias (graduação), 

dissertações (mestrado)e teses (douto-

rado),remetendo-as via e-mail a Uni-

versidade . 
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VANTAGENS DA 

PARTICIPAÇÃO 

É agradável relatar sobre a serieda-

de, qualidade e legitimidade da Unigenesys, 

isto porque conhecemos a personali-
dade positiva e a competência de nos-

sa equipe, precisando, sempre, das análi-
ses pessoais dos cidadãos interessados e 

participantes do nosso projeto, com vistas 
ao replanejamento da nossa atuação edu-

cacional. 

Analise, portanto, os assuntos 

que poderão oportunizar a sua partici-
pação no processo de ensino da Uni-

versidade. 

a) Você pode, com facilidade e 

condições pessoais e profissionais 
de sair da sua casa ou cidade, para 

tentar participar de cursos presen-

ciais locais ou em outras cidades ou 

mesmo no exterior? 

b) Você pode se afastar, com natu-
ralidade, da sua família e de suas 

responsabilidades, quando seu cur-
so presencial for realizado longe da 

sua casa ou da sua cidade? 

c) Você tem condições de abrir mão 

do seu emprego, para participar de 

curso presencial em outra cidade? 

d) Você acredita que pode conse-
guir as vagas em cursos presenciais 

em Universidade Pública ou Priva-

da, mesmo na sua cidade, com a 
enorme demanda de candidatos e 

as exigências estapafúrdias exis-

tentes? 

Enfim, são algumas das situações di-
fíceis de serem normalmente atendidas e 

aceitas, quando se tem opções claras, 
objetivas e modernas, para o caso de 

cada pessoa, sem perder a consecutivida-
de de seus estudos e a objetividade da sua 

vida, ao optar pela modalidade da educa-

ção a distância. 

NOSSA UNIVERSIDADE 

Com base nas sugestões emitidas e 
nas experiências vivenciadas, nos senti-

mos à vontade, ao recomendar nossa 

Universidade para sua avaliação. 

a) O processo de reconhecimen-
to do seu diploma estrangeiro 

é garantido pelas próprias leis 
do seu país, prevalecendo nossa 

legitimidade do processo empre-

sarial educacional e o respeito 
pelos órgãos públicos e privados 

pelos direitos constitucionais ad-
quiridos pelos alunos. Diz-se ga-

rantido, porque está escrito nas 
leis promulgadas nestes países, 

constituindo, assim, direito do ci-

dadão. 

b) O valor financeiro participati-
vo em nossos cursos é real-

mente reduzido, em relação 
custos aos das demais Universi-

dades Internacionais. 

c) O sistema de ensino é dinami-

zado de forma individual, po-
dendo, cada aluno, projetar sem 

início de participação, seu cres-
cimento da forma desejada, com-

patibilizada com sua própria di-
nâmica para o melhor aproveita-

mento do tempo, ritmo de autoa-

prendizagem etc. 

Depois de todos estes pontos anali-
sados, queremos que cada candidato in-

gresse na Universidade, tomando uma 

decisão coerente, definitiva e correta, 
respeitando seus próprios princípios e 

seus verdadeiros desejos. 

O QUE ESPERAMOS DE VOCÊ 

O verdadeiro sucesso deste proje-
to educacional a distância começa pela 

sua leitura interessada, inteligente e 
obrigatória, mas se solidifica na identi-

dade integrada entre o estudante, sua 
dinâmica, seus livros, suas pesquisas, 

suas produções científicas e suas des-

cobertas. 

O estudante deve iniciar o processo 

de ensino, tendo total conhecimento e 
domínio dos procedimentos de funcio-

namento da Universidade, dos termos de 
responsabilidades e dos informes comple-

mentares, sejam administrativos ou aca-

dêmicos. 

Importante ressaltar que o estudante 
em EAD, principalmente, por desenvolver 

seus estudos de forma individual, torna-se 
especial, pois assumirá um perfil diferente, 

destacando: responsabilidade integral 

no cumprimento dos procedimentos; dese-
jo acentuado de atingir seus objetivos 

de aprendizagem e aperfeiçoamento; 
atenção constante no cumprimento de 

suas responsabilidades acadêmicas e admi-
nistrativas e leitura constante e atencio-

sa. Todo este envolvimento responsável o 

condicionará a uma boa produção científica. 

COMO DESENVOLVER SEUS 

ESTUDOS 

A base fundamental da Educação 

a Distância são o Auto Estudo e o Estu-
do Dirigido, diferentes do sistema de 

ensino presencial tradicional, que fazem 
você adquirir seus conhecimentos, 

individualmente, através de seu pró-
prio esforço, contando principalmente 

com um processo sistêmico de leitura e 

pesquisa, ou seja, com uma rigorosa e 
atenta dinâmica de estudo para obten-

ção das informações de forma comple-
ta e qualitativa, característica esta, que 

engrandece o ensino, aprofundando o 
interesse nos assuntos objetivados, ao 

mesmo tempo que aperfeiçoa o entendi-

mento das informações existentes. 

Com intuito de tornar mais dinâmico 
o processo de estudo, o Conselho de Ensino 

e Pesquisa da Universidade enumerou 
alguns procedimentos básicos, que facilita-

rão suas atividades: 

▪ Ler e reler, assiduamente, os proce-

dimentos administrativos e acadêmicos 

do projeto. O domínio destes conhe-

cimentos é diretamente responsá-

vel pela qualidade, bons resultados 

e sucesso de seus estudos; 

▪ Ter acesso (possuir, pedir empres-
tado, ir à biblioteca) ou adquirir os 

livros didáticos adotados, referentes 
a cada disciplina da sua matriz curricu-

lar; 

▪ Ler todo o material instrucional, 

principalmente os livros adotados, assi-
nalando-os e interpretando-os, com 

atenção, sublinhando os assuntos mais 

importantes; 

▪ Buscar informações em outras 

fontes de consulta, que lhe ofereçam 
informações adicionais e compatíveis 

com temas em estudo; 

▪ Identificar dúvidas para questiona-

mentos objetivos, dirigidos aos Tutores, 
quando necessários, após esgotados 

todos os procedimentos ao seu alcance 

ou na sua comunidade; 

▪ Estudar, exclusivamente e prioritaria-
mente, a disciplina de Metodologia da 

Pesquisa Científica, fundamental ao 
processo de pesquisa e a realização de 

suas resenhas críticas e produções ci-

entíficas temáticas, cujas exigências 

são imperativas. 

▪ Manter todo material organizado; 

▪ Relacionar tarefas e organizar-se 

quanto a prazos estabelecidos pelo seu 

sistema de estudos; 

▪ Estabelecer locais e momentos 
adequados para desenvolvimento do 

seu estudo responsável. 

PRAZOS PROJETADOS 

Os cursos da Universidade, embora 

realizados pela modalidade da Educação a 
Distância, possuem prazos projetados de 

realização com a finalidade de conduzir o 
estudante a estudar em um período mínimo 

ou máximo, suficientemente adequado aos 
conteúdos abordados em cada curso (trata-

se de um planejamento, não de uma obri-
gação). O estudante não poderá conclu-

ir seu curso, antes do prazo mínimo 
programado, ao mesmo tempo em que 

não deverá ultrapassar o prazo máximo 

estabelecido, pois poderá caracterizar um 
atraso na sua produtividade científica das 

demais disciplinas. A flexibilidade dos 
prazos está ligada, diretamente, à 

dinâmica e a responsabilidade de cada 

estudante. 

Nos cursos oferecidos, as disciplinas 
estão dispostas em partes distintas, con-

forme os conteúdos abordados, logo, os 
estudos, produções científicas de avaliações 

devem obedecer à ordem cronológica nas 
partes. Não pule etapas; obedeça à 

sequência das disciplinas. 

ORGANIZE SEUS ESTUDOS 

Educação a Distância é o estudo 

dedicado, pela iniciativa individual do 
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estudante, apropriada à dinâmica pessoal e 

interessada. 

Estudar nesta modalidade é ler, 

continuamente, as normas aplicadas ao 
projeto, assimilando progressivamente 

todos os seus conceitos e instruções natu-

rais, que lhes serão básicas. 

Não comece seus trabalhos cien-
tíficos e resenhas críticas de avaliação 

das disciplinas, sem antes conhecer "as 
regras do jogo”, sem dominar as instruções 

e normas de procedimentos, que lhe serão 

indispensáveis para todo o desenvolvimen-

to do curso. 

1. Estrutura Pedagógica e Administrativa 

da Universidade, está disponível no seu 
site oficial, para se inteirar do sistema 

que escolheu para seus estudos. Apre-
cie-o, viaje em suas páginas, domine-o, 

integralmente! 

2. Familiarize-se com a Matriz Curri-

cular do seu curso, suas disciplinas e 
os programas de cada disciplina; livros 

adotados para cada disciplina do seu 
curso. Seus livros devem ser suas com-

panhias inseparáveis. 

Selecione e comece seus estudos com o 
material disponibilizado (primeiras dis-

ciplinas), com base nos primeiros livros 

produzidos pela própria Universidade. 

3. Conheça e analise as formas de 

produção das suas Resenhas Críti-
cas, que determinam a avaliação da 

disciplina, através das normas descri-

tas. 

4. Verifique e cumpra, sempre, as 
normas administrativas e acadêmi-

cas quando exigidas formal ou infor-
malmente, pois fazem parte do sistema 

integralizado do seu curso. 

 

 

 

  

  

  


