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Seja Bem-Vindo!

É com grande alegria que nós, da FASUL EDUCACIONAL, lhe recebemos!
Neste momento, você acaba de dar um grande passo para o seu crescimento pessoal
e profissional.
A FASUL EDUCACIONAL, tem mais de 10 anos de experiência em diferentes
contextos educacionais e prima sempre pela qualidade e pela excelência. Com isso,
seguimos fortes em cumprir nossa missão:
Produzir e disseminar conhecimento, por meio do ensino, da pesquisa e da
extensão, para formar cidadãos e profissionais comprometidos com o saber, levando a
educação a todas as classes sociais do Brasil, com os menores valores de
mensalidades e oferecendo cursos com qualidade, com a ética, com o trabalho e com
o progresso, e contribuir com o desenvolvimento econômico e social, com vistas à
construção de um homem e um mundo melhor.
Contamos com uma equipe multidisciplinar, que planejou cuidadosamente cada
etapa do seu processo de ensino e aprendizagem. Nossa proposta apresenta
características que atendem aos princípios da educação de adultos, como
aplicabilidade, autonomia, interatividade, valorização de experiências prévias e ação.
Tudo isso é operacionalizado com materiais didáticos de ponta e com a
condução de um corpo docente composto por profissionais experientes, titulados e
capacitados, que utilizam diferentes ferramentas e técnicas visando o seu
desenvolvimento e inserção em uma sociedade em constante evolução. Lembre-se:
Os ganhos sociais residem na ampliação da educação, da inovação e da
tecnologia, sobretudo quando a missão é cumprida sob o requisito da qualidade, e
esse é o compromisso maior da FASUL EDUCACIONAL.

Seja muito bem-vindo, conte conosco, boa leitura e sucesso!
Equipe FASUL EDUCACIONAL (EAD)
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APRESENTAÇÃO
A Faculdade Sul Mineira- FASUL EDUCACIONAL, credenciada pela
Portaria nº 73, de 14 de janeiro de 2019, publicada no Diário Oficial da União (DOU)
em 15 de janeiro de 2019, tem como missão levar a educação a todas as classes
sociais do Brasil, com os menores valores de mensalidades e oferecendo cursos com
qualidade e os melhores professores.
A história da FASUL EDUCACIONAL é marcada pelo empreendedorismo e
pela convicção de que: “Somente através da educação, as pessoas terão
oportunidades e o direito de alcançar a sua realização pessoal e profissional”,
enriquecendo seus valores e sua cultura, em consonância com um ensino de
qualidade inclusivo a todas as classes sociais e respeito a diversidade formativa e
cultural.
A instituição é mantida por tecnologias de gestão aliadas aos modernos meios
de comunicação que iram garantir os fluxos de processos e a qualidade acadêmica,
fatores indispensáveis para se alcançar os mais altos níveis da inteligência criativa e a
elaboração de novas metodologias para a abordagem de problemas.
A FASUL EDUCACIONAL tem política de expansão coerente como
desenvolvimento educacional do país e Plano Estratégico estruturado que irá
conduzira Instituição no cenário educacional brasileiro, bem como a posição onde
pretende chegar nos próximos 5 anos.

MISSÃO
Levar a Educação a todas as classes sociais do Brasil, com os menores
valores de mensalidades e oferecendo cursos com qualidade e os melhores
professores.
VISÃO
Ser reconhecida como uma instituição de ensino a distância (EAD) de
referência no Mercado Educacional Nacional, por oferecer cursos de Graduação, PósGraduação e Cursos Livres de Qualidade, e continuando a se expandir no Brasil e no
Exterior, com os menores valores de mensalidade oferecidos aos alunos.
VALORES
Ética, Respeito e Honestidade: Cumprir as regras sempre, com Transparência,
Respeito e honestidade, são os pilares do nosso relacionamento com os alunos,
funcionários e parceiros.

SEDE
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A FASUL EDUCACIONAL é uma Instituição de Ensino Superior, com sede e
foro na Rua Dr. Melo Viana, n.º 75, Bairro Centro - cidade de São Lourenço, Estado de
Minas Gerais, pessoa jurídica cadastrada no CNPJ sob n.º 11.362.72/0001-03, regida
pela legislação pertinente e Regimento Interno próprio e Contrato de Constituição de
FASUL EDUCACIONAL. É voltada ao ensino, à pesquisa e à extensão e tem como
objetivo a formação de profissionais e especialistas que se destaquem pela reflexão
histórica e interdisciplinar e que leve ao exercício da solidariedade, justiça social e a
formação do ser humano na sua integralidade.
É entidade mantenedora da FASUL EDUCACIONAL o Centro Educacional Sul
Mineiro Ltda; sociedade empresária limitada por cotas de responsabilidade limitada,
com sede e foro no município de São Lourenço (MG), registrado na junta comercial do
Estado de Minas Gerais sob n.º 3120865292-8, e cadastrada no Ministério da Fazenda
pelo CNPJ n.º 11.362.72/0001-03, em 30 de novembro de 2009.

Polos de Apoio Presencial
É a unidade operacional para o desenvolvimento de atividades pedagógicas e
administrativas relativas aos cursos e programas ofertados a distância. Nessas
unidades são realizadas atividades presenciais obrigatórias e outras exigidas pela
FASUL EDUCACIONAL, tais como as avaliações dos alunos, quando for o caso, a
supervisão de estágio, previsto em legislação pertinente, além de orientação aos
alunos pelos tutores presenciais ou coordenadores acadêmicos EaD, atividades de
estudo individual ou em grupo.

SUMÁRIO
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1. Regulação sobre EAD
Em 30 de novembro de 2009 é criado o mantenedor Centro Educacional Sul
Mineiro Ltda. - ME. Em 14 de janeiro de 2019, a Faculdade Sul Mineira é credenciada
pela Portaria nº 73, de 14 de janeiro de 2019, publicada no Diário Oficial da União
(DOU) em 15 de janeiro de 2019. Na mesma época foi autorizado seu primeiro Curso
de Licenciatura em História.
Em 2019 é solicitado o Credenciamento de Ensino a Distância - EaD da
Instituição, com pedido concomitante de Autorização do Curso de Licenciatura em
Pedagogia, Curso de Administração e o Curso Superior de Tecnologia em Negócios
Imobiliários, em atendimento à demanda de crescimento da instituição. Ainda em
2019, na modalidade presencial é solicitado a autorização dos cursos superiores na
área de Tecnologia em Gestão Hospitalar e Tecnologia em Processos Gerenciais.
Desta forma, ofertamos cursos na modalidade de ensino a distância em
diferentes áreas. Tais como educação, gestão, saúde e negócios. Mas, dúvidas
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surgem em torno da regulação e validade, você pode se questionar se o curso que
está matriculado é reconhecido. Como Faculdade, criamos o curso, iniciamos a oferta
(isso tudo leva tempo e muito trabalho). Após decorrido 50 a 75% do curso (antes
disso não se pode pedir o reconhecimento), solicitamos ao Ministério da Educação
(MEC) que, por meio de seus avaliadores, que venham até a Faculdade para avaliar o
curso.
Portanto, todos os cursos podem somente ser reconhecidos após o início da
sua oferta. A primeira turma é amostra para que o MEC possa realizar a avaliação.
Temos cursos já reconhecidos (até o presente momento, todos foram
reconhecidos com nota 4 ou 5). Outros estão em andamento e passarão pelo
processo

de

reconhecimento.

Historicamente,

prezamos

pela

qualidade

e,

consequentemente, reconhecimento de todos os nossos cursos.
O diploma será exatamente igual ao diploma de um curso presencial.

2. Organização e Disciplina no Estudo EAD
Na educação à distância, organização e disciplina são as palavras mestras!
Apresentamos, algumas dicas para que você possa organizar seus estudos e
aproveitar da melhor maneira possível sua experiência de aprendizagem:
• O conteúdo da disciplina é disponibilizado periodicamente, portanto, programe-se já
no início da semana para fazer as atividades previstas;
• Ficar atento ao prazo de entrega de cada atividade é primordial;
• Faça a leitura atenta dos textos, tomando notas, ao término de cada etapa, sobre as
questões centrais. Depois, procure montar um mapa/roteiro/esquema que condense
os principais conceitos apreendidos;
• Procure sempre relacionar os conteúdos a situações de seu cotidiano. Assim, você
fixa melhor o conteúdo, reúne elementos para interações com o Tutor ou Coordenador
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presencial, com seus colegas, e ainda pode disseminar e provocar conhecimento na
internet que tenho cunho científico;
• Anote dúvidas, sugestões e reflexões e, na sala de aula virtual, converse
com o seu Tutor pelo Fórum tira-dúvidas ou em nossas ferramentas de interação no
Ambiente Virtual de Aprendizagem.
• Acesse diariamente o Ambiente Virtual de Aprendizagem da FASUL EDUCACIONAL
para verificar as novidades e atualizações do curso;


Ter um horário semanal para o estudo e para as atividades on-line do curso;



Disciplina é a palavra de sucesso para concluir seu curso!

Como em qualquer outra atividade que você se disponha a realizar, estudar a
distância também necessita de tempo. Para conciliar todos os seus compromissos, é
necessário haver uma organização eficaz do seu tempo. Para isso, é fundamental
delinear um método de estudo, estabelecendo uma rotina adequada às suas
necessidades pessoais, organize seu tempo de estudo dentre as disciplinas que
estiver cursando no módulo. Projetamos uma necessidade mínima de 1 hora por dia
de dedicação a cada disciplina, mas você precisará de mais tempo para complementar
seus estudos e pesquisas.
Em um curso a distância, você é quem garante o seu aprendizado. Por isso,
estudar a distância exige disciplina e maturidade para avaliar o andamento de seus
estudos, o nível de seu aprendizado. Apesar de ter acompanhamento de um Tutor, de
existirem exercícios de auto avaliação dos conteúdos dos materiais didáticos que
recebe para estudar e das avaliações presenciais periódicas, você precisa apropriarse do conhecimento e saber quando pode e deve passar para o assunto seguinte.

2.1 Ambiente Físico
Outra orientação importante é quanto ao ambiente físico que você reserva na
sua casa ou no trabalho para dedicar-se aos estudos. Esforce-se para que nada
desvie seu foco e sua atenção nos momentos de estudo. Tire a televisão de perto do
local de estudo, desligue o telefone celular, não perca tempo e atenção ficando online
em programas de bate-papo ou em qualquer tipo de rede social. Avise aos seus
familiares os seus horários de estudos e que ninguém deve ficar tirando o seu foco.
Isso tudo é imprescindível para que você tenha sucesso na sua vida acadêmica.
Lembre-se de que, mesmo em casa ou no trabalho, você precisa dedicar-se ao
curso, de forma semelhante a um curso presencial. Obviamente que o tempo dedicado
aos estudos no ambiente.
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2.2 Sistema de Avaliação na Graduação
O sistema de avaliação está em consonância com a concepção do curso,
contribuindo para os processos de ensino e aprendizagem do aluno.
O sistema de avaliação será medido através de prova presencial no polo,
participações em fóruns, chats, debates realizados por você no Portal AVA.
Avaliação fica disponível no final do conteúdo da disciplina, vale de 0 (zero) a 6
(seis) e é composta de 10 (dez) questões, isto é, cada questão vale 0,6. As questões
são de múltipla escolha, tendo sempre apenas uma alternativa correta. As
participações em todas atividades pedagógicas, frequência, disciplina e participações
terão o peso de 4 (quatro) pontos, totalizando no final de cada disciplina 10 (dez) com
média para aprovação de 6 (seis) pontos.
Você deve comparecer ao Polo para realizar a prova presencial. As questões
da prova são (aleatórias).

2.3

Sistema de Avaliação na Pós-Graduação
Avaliação na Pós-graduação fica disponível no final do conteúdo da disciplina,

vale de 0 (zero) a 10 (dez) e é composta de 5 (cinco) questões, isto é, cada questão
vale 2, com peso 6. As questões são de múltipla escolha, tendo sempre apenas uma
alternativa correta. Você deverá participar de 2 (dois) DESAFIOS onde cada desafio
vale 2 pontos, totalizando no final de cada disciplina 10 (dez), com média para
aprovação de 6 (seis) pontos.

2.4

Procedimento em caso de reprovação na Graduação e Pós-

Graduação
a) Graduação: Caso você não obtenha média maior ou igual a 6 (seis) pontos
após realizar as avaliações regulares, deverá fazer um pedido de requerimento
solicitando a recuperação das disciplinas reprovadas para a Sede. A Sede irá
agendar uma nova data para realização da prova no polo, o conteúdo da
disciplina, é composta por 10 questões de múltipla escolha que vale de 0 a 6,
cada questão vale 0,6. A nota obtida na prova de dependência será sua nova
média na disciplina.

9

b) Pós-Graduação: Na Pós-Graduação a média deverá ser maior ou igual a 6
(seis) pontos após realizar as avaliações, o aluno deverá fazer um
requerimento solicitando a recuperação das disciplinas reprovadas. A Sede irá
agendar a nova data de realização da prova, o conteúdo da disciplina, é
composta por 10 questões de múltipla escolha que vale de 0 a 5, cada questão
vale 0,5. A nota obtida na prova de dependência será sua nova média na
disciplina.

2.5. Aproveitamento de Disciplinas
O aproveitamento das disciplinas já cursadas em outras instituições de ensino,
somente serão analisadas pela equipe pedagógica da Instituição de Ensino – FASUL
EDUCACIONAL, após abertura de requerimento.
Os aproveitamentos são gerados de transferências externas ou internas,
reabertura de matrícula ou segunda graduação. Após abertura do requerimento, o
deferimento e pagamento das taxas, procurar o Coordenador do Polo com a seguinte
documentação:
Histórico escolar original da Instituição de Ensino Superior (IES) contendo as
notas ou conceitos, carga horária, ano/semestre cursado e forma de ingresso/vínculo a
qual deseja aproveitar;
Conteúdos programáticos (planos de ensino) assinados e carimbados pela IES;
Cópia do ato de autorização ou reconhecimento de curso e da Instituição de Ensino
Superior de origem.

2.6 Processo de Matrícula
A matrícula é realizada após a aprovação no processo seletivo e pagamento da
primeira mensalidade e comprovação de que a documentação está correta. Fique
atento à documentação necessária. Caso você tenha alguma pendência, não será
possível emitir o diploma e ou certificado de conclusão do curso.
O aluno deverá fazer o upload os documentos originais e ou cópias
autenticadas e ou enviadas para o polo.

a)

Segue a documentação de matrícula para a Graduação:



Histórico Escolar do Ensino Médio;



Certificado do Ensino Médio; (autenticado)
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RG;



CPF;



Certidão de Nascimento ou Casamento;



Comprovante de Endereço;



Certificado de Reservista

b) Segue a documentação de matrícula para a Pós-Graduação:


Histórico Escolar da Graduação;



Diploma da Graduação;



RG;



CPF;



Certidão de Nascimento ou Casamento;



Comprovante de Endereço;



Certificado de Reservista

2.7 Renovação de matrícula da Graduação e Pós-Graduação
Na Graduação a matrícula deve ser renovada a cada semestre. A partir do
segundo semestre letivo, a renovação da matrícula é efetuada pelo estudante, por
confirmação e efetivação do pagamento da mensalidade dos meses de (Janeiro e
Julho). Os estudantes dos cursos de graduação da FASUL EDUCACIONAL que não
efetuarem a renovação de matrícula em um determinado período letivo perdem
automaticamente o vínculo com a Faculdade.
Na Pós-Graduação as rematrículas são renovadas automaticamente, ao fim de
cada módulo, mediante ao pagamento da mensalidade do mês correspondente à troca
de módulo.
Nesse período, conforme calendário acadêmico, o estudante poderá incluir
disciplinas que ficaram pendentes.

2.8 O Pagamento das Mensalidades e Segunda via de Boleto.
1- Basta acessar o Portal do Aluno com seu login e senha. Em seguida, acesse o
menu "FINANCEIRO", localizado no canto lateral esquerdo da página. Após acessar,
você visualizará todas as mensalidades do Curso e suas respectivas datas de
vencimento.
2- Para realizar o pagamento, basta clicar no ícone verde "PAGAR" da respectiva
mensalidade.
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3- Você poderá realizar o pagamento através do Cartão de Crédito ou poderá
imprimir o Boleto Bancário.

3 . Emissão de Diploma na Graduação e Certificado na Pós-Graduação
A primeira via do diploma na Graduação será emitida automaticamente após a
Outorga de Grau. Você receberá um e-mail de confirmação quando o processo de
registro for concluído e o diploma estiver disponível para retirada.
A emissão de certificado na Pós-Graduação acontecerá após aprovação em
todas as disciplinas do curso.

3.1 Suporte Acadêmico, Financeiro e Pedagógico
Para agilizar o atendimento dos serviços, necessidades e dúvidas referentes ao
funcionamento da Sala Virtual, você pode entrar em contato por: e.mail, telefone,
whatsapp e requerimento.

3.2 Enade
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Os alunos de Graduação que estejam enquadrados no ciclo ENADE serão
devidamente inscritos pela instituição e posteriormente convocados a participar da
prova e também de preencherem o Questionário do Estudante.
O Enade é componente curricular obrigatório dos cursos de graduação e,
portanto, imprescindível para que o estudante conclua seu curso, cole grau e obtenha
o diploma. O Exame Nacional de desempenho de Estudantes (ENADE) é a forma de o
Brasil medir o aprendizado dos alunos de cursos de graduação.

3.3 Identidade Acadêmica
Ao se matricular, o aluno deverá acessar a plataforma, entrar com o seu CPF
que será o seu registro acadêmico e criar sua senha. Esta é a sua identidade, o
número que compõe a sua assinatura. Para acesso ao site, presença em avaliações,
notas. Além deste número, será cadastrada a sua senha de acesso ao site. Dessa
forma, você visualiza suas notas e uma série de outros serviços.
A frequência às aulas, participação nas demais atividades e respectivas
avaliações são direitos dos alunos aos serviços educacionais prestados pela
Instituição e são permitidas apenas aos alunos regularmente matriculados, nos termos
do contrato de prestação de serviços assinado entre as partes.

3.4 Ouvidoria
A Ouvidoria é o canal de comunicação onde suas reclamações, sugestões,
críticas, elogios e propostas são ouvidos encaminhadas às devidas diretorias
responsáveis, para devolutiva. A sua participação efetiva no exercício democrático de
melhoria dos procedimentos da Gestão da FASUL EDUCACIONAL. O acesso a
ouvidoria é feito através do site: www.faculdadesulmineira edu.br/instituição/ ouvidoria.

4 A Inclusão do Aluno com Deficiência: acessibilidade aos
serviços tecnológicos.
Deverá ser providenciado pelo aluno que possui alguma deficiência no ato da
matrícula:


Laudo médico, informar se tem algum tipo de deficiência, transtorno de
aprendizagem ou transtorno global do desenvolvimento, por meio de formulário
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próprio, disponibilizado pelo Polo, que deve ser preenchido e encaminhado
imediatamente ao Coordenador Acadêmico EAD;


Entregar laudo médico aos cuidados do Coordenador Acadêmico EaD no Polo,
no qual conste, de forma clara e legível, com referência aos respectivos CIDs,
qual o tipo de deficiência física ou sensorial, que ele possui, em no máximo
sete dias úteis a partir da matrícula;



A Mobilidade aos acessos tecnológicos será feita e adaptada de acordo com a
realidade e demanda de cada polo, nos adequando através de suportes
pedagógicos como: teclado de Braille, programas Dos Vox, acessibilidade para
“leitor de Tela” para ter acesso a estes programas enviar nome, e-mail do
usuário. “Deficiente Visual e auditivo” ou quaisquer outras deficiências e
dificuldades.

5 Planejamento das Atividades do Curso
O planejamento de cada semestre será apresentado em seu ambiente
virtual, com datas, como:
- Aulas das disciplinas correspondentes
- Os encontros virtuais
- As avaliações
- As entregas de atividades
- Feriados
- Férias

6 Coordenador de Polo
Em todos os Polos de apoio presencial, você contará com colaboradores que
apoiam o seu processo de ensino e aprendizagem. Para tanto, destacamos as
seguintes atribuições do coordenador de Polo:
• Orientar os alunos sempre que necessário sobre os procedimentos e regras
acadêmicas e administrativas, bem como quanto ao acesso ao AVA, aluno online e
demais ferramentas;
• Planejar e disponibilizar o agendamento de avaliações presenciais;
•

Organizar os laboratórios de informática para a realização da avaliação

presencial;
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• Orientar quando for necessário sobre os procedimentos acadêmicos e
administrativos

quanto

a

vestibular,

estágios,

matrículas,

rematrículas,

transferências, trancamento e cancelamento de matrícula, etc.

6.1 O Tutor Sede
É o responsável por mediar a construção do conhecimento e por orientar o
aluno, quanto ao seu processo de ensino e aprendizagem. Dentre as suas atribuições,
podemos destacar:


Orientar sobre a metodologia de funcionamento do curso;



Sanar dúvidas acerca dos conteúdos;



Promover as discussões no AVA e na rede social;



Sugerir materiais complementares;



Avaliar as atividades, conforme os parâmetros do sistema de avaliação;



Estimular a construção e a reconstrução do conhecimento, de forma individual
e coletiva;

 Mediar os encontros virtuais, problematizando sobre o conteúdo estudado e
esclarecendo as dúvidas dos alunos;
 Os Tutores são um importante ponto de apoio para você. Destacamos que o prazo
de retorno do Tutor da sede é de até 48 horas.

7 Metodologia de Ensino
Nossa metodologia é utilizada nas melhores instituições do mundo. Integra
conteúdos, tecnologias e serviços.
Queremos despertar a transformação da aprendizagem a partir da autonomia
do aluno. Com este método colocamos você em contato com outros conteúdos e
pessoas, aproximamos a sua vida acadêmica com o profissional.
Disponibilizamos instrumentos que te levam a realizar seu próprio processo de
aprendizagem as chamadas unidades de aprendizagem – UA’s que ajudarão você
com orientações precisas e detalhadas. Dentre outros como jogos forenses que é um
sistema interativo amigável, com metodologias ativas e inovadoras.

Contamos com aprendizagem e método de ensino diferenciada:
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Seguem vídeos explicativos sobre as metodologias de ensino:

Boas-vindas - aluno
https://fast.player.liquidplatform.com/pApiv2/embed/cee29914fad5b594d8f5918df1e
801fd/699922fb578e6f5eac9699f224631b73
Conhecendo as UAs
https://fast.player.liquidplatform.com/pApiv2/embed/cee29914fad5b594d8f5918df1e
801fd/16ad3dd3d60878cae39fb3b0b584e24f

Metodologias Ativas
É um processo amplo e possuí como principal característica a inserção do
aluno como agente responsável pela sua aprendizagem.
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Como são as aulas?

1. Aulas Mais colaborativas
2. Aluno é o centro do processo de aprendizagem
3. Aluno Autônomo
4. Estudo de Caso
5. Aprendizagem baseado em problemas

Aprendizagem Just in Time

Nas metodologias ativas de aprendizagem, o aprendizado se dá a partir de
problemas e situações reais, os mesmos que o estudante irá vivenciar depois de
formado.

Aprendizagem Adaptativa

É o tipo de ensino que busca ser diferente para estudantes diferentes, é um
método que leva em consideração os conhecimentos acumulados de cada aluno.


Foco nas dificuldades do aluno;



Aprendizagem direcionada;



Maior impacto na aprendizagem dos alunos;
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Personalização do conhecimento;



Otimização do tempo de estudo do aluno

Aprendizagem Híbrido ou Blended Learning

É um método de ensino que visa explorar o que o ensino presencial e a
distância possuem de melhor aprofundando nas teorias.

Sala de Aula Invertida

É o método de aprendizagem que inverte a lógica de organização da sala de
aula. Na sala de aula invertida os alunos aprendem os conteúdos teóricos em casa,
por meio de recursos interativos, enquanto isso a sala de aula é utilizada para
momentos de discussão, realização de projetos.
Os conteúdos organizados por objetivos UAS, estão presentes nas unidades
de aprendizagens aonde se interligam uma com as outras:


Apresentação: Objetivos e itens a ser aprendido.



Desafio: Fará você ficar próximo de uma situação real, como se
estivesse exercendo sua profissão, fazendo refletir e analisar uma
situação.



Infográfico: É a representação gráfica de um conteúdo da unidade,
será composto por imagens e fotos.



Conteúdo do Livro: Parte teórica da unidade, dividido em capítulos,
temas relacionados por objetivos de aproximação da unidade. Aplicação
do assunto, explicação, dicas e vídeo de aproximadamente 4 minutos.



Exercícios de fixação: Irão testar seus conhecimentos, se realmente
aprendeu.



Na prática: Trará um exemplo na prática, aproximando teoria com sua
área de atuação do dia-a-dia.



Saiba Mais: Aprofundar seus conhecimentos facilitando sua busca por
respostas por desafios e exercícios.

Nossa metodologia das unidades de ensino virtual são responsivas quer dizer
que os conteúdos se ajustam ao dispositivo do aluno, permitindo que você tenha uma
experiência única de aprendizagem, com realidade virtual de 360°, livros dialógicos
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que apoiam as disciplinas, laboratórios virtuais (laboratórios estruturados com prétestes, roteiros, experimentos) e acessibilidade, aonde existe unidades acessíveis para
deficientes visuais e auditivos.
O aluno terá mobilidade EAD os acessos tecnológicos em PDF, podendo
imprimir todo o material estudado.

8. Passo a Passo do seu Acesso
1°

Passo

:

Acesse

o

Portal

do

Aluno.

Para

isso,

acesse

o

Site:

https://www.faculdadesulmineira.edu.br/ e clique no campo "ALUNO":

Para realizar o primeiro acesso, seu usuário e senha serão SEU CPF, sem pontos e traços. Esta
senha de acesso ao Portal do Aluno é provisória. Após realizar seu primeiro acesso, você
deverá trocar sua senha.
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2° Passo: Após acessar o Portal do Aluno, você poderá acompanhar o calendário do seu Curso.
No Portal do Aluno, você tem o AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem), onde você irá
encontrar as principais datas das atividades e as avaliações que irá realizar ao longo do ano.
Para acessar o conteúdo do Curso, clique no menu "SALA DE AULA (EAD)" e acesse as
disciplinas de cada módulo, conforme o cronograma do Curso.

Caso tenha dúvidas, consulte a Equipe de Tutores, ou entre em contato com Atendimento ao
Aluno.
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9. Biblioteca Física e Virtual
Congrega todos os exemplares em formato digital e físico presentes na matriz
do curso da instituição.
Em nosso acervo físico você encontrará mais de 3.500 exemplares e 2.400 ebooks.

A SAGAH possui mais de 17 mil Unidades de Aprendizagem (UAs) que se
adaptam facilmente aos planos de ensino de sua IES.
Com SAGAH, as IES se mantêm no comando de todo o processo
educacional. Apoiados por nossos conteúdos, seus professores planejam e
personalizam suas disciplinas criando uma trilha de aprendizagem contextualizada
ao perfil dos alunos.

Acessibilidade

Baseado em metodologias ativas de aprendizagem

Conteúdos adaptáveis para 20%, 40% e 100% EAD

Aulas com objetos de aprendizagem diversificados
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Os selos

editoriais do Grupo

A abrangem

todas

as

áreas

do

conhecimento técnico, científico e profissional, sempre focando em conteúdo
referenciado e atualizado. São mais de 4 mil obras entre livros impressos,
eBooks e audiobooks presentes na formação e atualização de estudantes e
profissionais de língua portuguesa.

Desejamos a você sucesso!

Estamos a sua disposição.
Diretoria Geral: Prof. Dr. Rogério dos Santos Morais
Diretoria Acadêmica: Profa. Lilian Forasteiro Dias
Diretoria Executiva EAD: Prof. Ms. Alexandre Vieira da Silva
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