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PROGRAMA DE DEPENDÊNCIA

I - OBJETIVO GERAL
Desenvolver no aluno o conhecimento do conteúdo da disciplina, onde após cursado
de forma regular não conseguiu aprovação necessitando assim cursar em regime de
dependência.

II - FUNCIONAMENTO
A FACERB utiliza o formato de seriado na graduação. Desta forma torna-se
incompatível o aluno que não obteve êxito nas disciplinas cursar de forma regular.
As disciplinas serão oferecidas de forma online, em um Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA). O AVA utilizado pela FACERB é o Moodle, ambiente mais
utilizado no meio acadêmico.
Todo o conteúdo da disciplina estará no Ambiente no endereço virtual
www.facerb.adm.br/ead. Será disponibilizado para o aluno diversas mídias para
estudo (slides, vídeos, artigos, etc), além de exercícios e um fórum para possíveis
dúvidas.
O aluno terá a possibilidade de entrar em contato com o professor através do
ambiente virtual ou mesmo nas dependências físicas da instituição.
É permitido ao aluno cursar até 2 (duas) disciplinas em regime de dependência, por
semestre.A disciplina cursada em regime de dependência é paga à parte.Segundo o
regimento interno da FACERB, o discente poderá, ainda, cursar dependência
respeitando o limite máximo de 400 horas ou 5 disciplinas de 80 horas ao longo de
toda formação.O discente que ultrapassar o limite imposto no parágrafo 1º deverá,
obrigatoriamente, cursar a disciplina em que tenha sido reprovado na modalidade
presencial.

III - APROVAÇÃO
Para aprovação nas disciplinas em regime de dependência, as notas mínimas são
as mesmas das disciplinas oferecidas de forma regular no curso de graduação. São
duas avaliações da seguinte forma:
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I.

A avaliação de aprendizagem 1 será em formato de artigo científico. Caso
a disciplina não possibilite este formato, o professor disponibilizará um
outro formato de avaliação.

II.

A avaliação de aprendizagem 2 será uma prova presencial realizada junto
com a turma regular do curso.

Caso o aluno não consiga a nota mínima para aprovação, poderá realizar a Prova
Final presencial junto com a turma regular da disciplina.

IV - DIVULGAÇÃO
As informações pertinentes ao período de inscrição nas disciplinas serão afixadas
nos quadros de avisos da FACERB.

V - EQUIPAMENTOS
A FACERB disponibiliza atendimento aos alunos que desejam utilizar a plataforma
online no laboratório de informática. Todas as dúvidas referentes a utilização
deverão ser tiradas com os profissionais do laboratório ou com o coordenador do
programa de dependência.
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