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Apresentação da modalidade semipresencial

Pautada na Portaria  MEC 4.059 de 10/12/2004,  apresentamos a  modalidade  semipresencial  onde as 
disciplinas ministradas serão trabalhadas com suporte de tecnologia de comunicação tais como site, fórum 
e e-mail.
O  dinamismo  da  vida  atual,  caracterizado  pela  crescente  evolução  da  tecnologia  e  dos  meios  de 
informação e comunicação, exige que o indivíduo esteja sempre atualizado e preparado para enfrentar 
novos desafios. A constante demanda de atualização permite novas produções de conhecimento e quebra 
de paradigmas, e é com base nesse contexto que inserimos a modalidade Semipresencial  que visa o 
autodesenvolvimento e a autocapacitação do aluno através da “Técnica de Aprendizagem Aprender a 
Aprender”.
O importante  é  que  educadores  e  educandos  tenham consciência  de que o  ambiente  virtual  não se 
apresenta  melhor  ou  pior  que  o  ambiente  tradicionalista,  mas  sim  ter  a  visão  de  que  um  vem 
complementar o outro.

Objetivo 

• valorizar a construção e reconstrução do conhecimento na perspectiva da ação autônoma dos 
alunos em detrimento de outras possibilidades centradas na transmissão de conhecimentos; 

• explorar o potencial pedagógico e as possibilidades educacionais das atividades on-line, bem como 
ações de interatividade e mediação, aqui consideradas como fundamentais; 

• desenvolver competências técnicas e científicas a partir da utilização de recursos das tecnologias 
da informação e da comunicação; 

• formar um profissional com autonomia e responsabilidade na busca de novos conhecimentos; 
• ampliar as práticas de ensino aplicadas na graduação adequando-as às necessidades do contexto 

socioeconômico atual. 

Como serão ministradas

De acordo  com o cronograma disponível  no  endereço  www.simonsen.br/semipresencial,  o  aluno  terá 
acesso a informações sobre quando deverá acessar o Fórum e interagir em cada atividade proposta, e 
saberá quando ocorrerão as avaliações e encontros.

Com o objetivo de auxiliá-lo, seguem abaixo, informações sobre a modalidade:

• Cronograma: especifica o local e a data onde as atividades serão desenvolvidas.
• Vídeo aula: apresentação dos procedimentos necessários para que o discente possa cursar as 

disciplinas.  Será  apresentada  no  primeiro  encontro  e  disponibilizada  na Secretaria  online  para 
consulta. 

• Professor/Tutor: será responsável por disponibilizar e acompanhar as atividades propostas aos 
alunos. 

• Material  Didático  (apostila): estará  disponível  para  download  no  endereço 
www.simonsen.br/semipresencial.  Estruturada  com  2  (duas)  unidades,  distribuídas  em  16 
(dezesseis) capítulos, sendo a unidade I do capítulo 1 ao 8 e a unidade II do capítulo 9 ao 16. 
Contêm  todo  o  conteúdo  a  ser  abordado,  além  de  glossário  e  exercícios.  Elas  serão 
disponibilizadas na reprografia  das FIS,  na Biblioteca e no site,  aos discentes matriculados na 
disciplina. Caso necessite de orientações para fazer o download do material, basta comparecer a 
um dos Laboratórios de Informática disponível  para uso livre  e pedir  orientações ao estagiário 
presente.
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• Encontros  para  Esclarecimentos  de  Dúvidas –  será  disponibilizado  aos  discentes  o 
sábado,  imediatamente  anterior  as  avaliações,  um  encontro  com  os  docentes/tutores  com  o 
objetivo de esclarecimento de dúvidas. 

• Avaliações 
 NTI será baseada na primeira unidade da apostila (capítulos de 1 a 8);

 NPC será baseada na segunda unidade da apostila (capítulos de 9 a 16);  
 NEF será baseada nas duas unidades da apostila (capítulos de 1 a 16).

Obs.1:  as  notas  referentes  à  NPC,  NTI  e  NEF  serão  divulgadas  através  do  site  da 
Simonsen, na Secretaria Online.

              2. Todas as avaliações (1ª e 2ª chamadas) serão realizadas através de encontros 
presenciais  previstos  no  calendário  de  disciplinas  semipresenciais.  Não  haverá  2ª  chamada  da 
avaliação NTI.

Endereços para Interação/Comunicação

Fórum: O Fórum é uma ferramenta destinada a promover debates através de mensagens publicadas 
abordando  uma  mesma  questão.  Deverá  ser  acessado  através  do  endereço 
www.simonsen.br/semipresencial,  com  periodicidade  semanal,  possibilitando  a  interação  com  o 
docente/tutor. Não é permitido qualquer tipo de comunicação que não seja relativo à disciplina. 

No fórum de discussão, abriremos um espaço abordando tópicos específicos relacionados à disciplina, 
durante  um período  de  tempo  determinado;  os  alunos  deverão  acessar,  conforme o  cronograma  de 
atividades,  e  participar  colocando  suas  contribuições  e/ou  dúvidas  para  que  o  professor/tutor  possa 
orientá-lo.
O aluno que utilizar esse meio de forma inadequada será imediatamente identificado e encaminhado à 
Coordenação Discente para medidas cabíveis. Para acessar o fórum o aluno deverá utilizar login e senha 
da Secretaria Online. O Fórum é uma ferramenta destinada a promover debates através de mensagens 
publicadas  abordando  uma  mesma  questão.  Deverá  ser  acessado  através  do  endereço 
www.simonsen.br/semipresencial.

Observação: os Laboratórios estarão disponíveis  para que os alunos possam acessar o fórum, 
enviar e-mails e realizar pesquisas.  Os estagiários presentes poderão orientá-los para baixar o 
material didático, acessar e participar do fórum e enviar e-mails.

1. E-mail:  semipresencial@simonsen.br e  simonsen@simonsen.br recurso  disponível  para  o 
aluno se comunicar diretamente com o setor administrativo/semipresencial para as questões de 
ordem administrativa, tais como lançamento de notas, datas de avaliações. Para isso, o aluno 
deverá informar seu nome completo, matrícula, disciplina, dados da turma e outro e-mail se a 
reposta não for para o e-mail de origem.  

•  Site: as  disciplinas  semipresenciais  terão  uma  página  no  site  da  Simonsen, 
www.simonsen.br/semipresencial, onde os alunos terão acesso às informações da modalidade. Tais 
como:

 Plano de ensino/aprendizagem e Fichas de Aula: definem o conteúdo e objetivo geral das 
disciplinas e estarão disponíveis na internet:  www.simonsen.br/secretariaonline, através de 
login com matrícula e senha. Em painel de controle do aluno, selecionar “Planos de estudo” e 
escolher a disciplina;

 Fichas  de  aula:  definem  o  conteúdo  e  objetivo  específico  das  disciplinas  e  estarão 
disponíveis na internet:  www.simonsen.br/secretariaonline, através de login com matrícula e 
senha. Em painel de controle do aluno, selecionar “Fichas de aula” e escolher a disciplina;

• Mural: onde os alunos também serão informados sobre os assuntos da modalidade.
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