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CARO(A) ESTUDANTE,

Seja bem-vindo(a)!
Iniciando a sua trajetória acadêmica, é necessário que você compreenda a organização
do seu curso, sua relação com o polo de apoio presencial, assim como os espaços virtuais
pelos quais seu estudo e seus compromissos acadêmicos serão cumpridos.
Assim, apresentamos neste Guia de Percurso o funcionamento do curso e suas
especiﬁcidades. Pela leitura atenta, esperamos que você obtenha dicas importantes para um
processo acadêmico de qualidade.

A coordenação.
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1. APRESENTAÇÃO DO CURSO

O curso de Ciências Econômicas, na modalidade EaD, é ofertado de forma
Semipresencial e 100% On-line.
Na oferta Semipresencial, você comparece a um encontro obrigatório semanal no polo
de apoio presencial para assistir às teleaulas ministradas ao vivo, com transmissão via satélite, e
desenvolver atividades com interação com o professor e apoio do tutor presencial, graduado na
área do curso. A frequência é obrigatória, e você deve ter no mínimo 50% de presença em cada
uma das disciplinas para ser aprovado.
Nos demais dias da semana, ocorrem os momentos não presenciais, que devem ser
realizados no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) “Colaborar”. Tais momentos são
compostos por atividades como as web aulas, as avaliações virtuais, a produção textual e o
fórum avaliativo.
Na oferta 100% On-line, você acessa às teleaulas e demais conteúdos multimidiáticos
e materiais didáticos no AVA, nos horários e locais mais convenientes para você. Nessa oferta,
você irá ao polo de apoio presencial para realizar a prova presencial. Você terá apoio dos tutores
a distância e dos docentes das disciplinas e as interações serão efetivadas pelo sistema de
mensagem, Sala do Tutor e no fórum da disciplina.
É importante, neste momento, esclarecer que a modalidade EaD que oferecemos cumpre
integralmente a legislação nacional vigente, que propõe a integralização da carga horária
obrigatória por meio do uso da tecnologia para a realização de mediações didático-pedagógicas,
e de atividades presenciais obrigatórias.

Objetivo do Curso
O curso de Ciência Econômicas tem como objetivo a formação de bacharéis em
conformidade com as prerrogativas legais do exercício profissional do Economista podendo atuar
em todos os campos do conhecimento econômico, com objetivo de atingir às competências e
habilidades gerais previstas na Resolução CNE/CES Nº4 de 13 de julho de 2007. Para tanto, a
formação oferecida pelo curso promove a independência de pensamento, criatividade e
capacidade crítica corroborando o raciocínio teórico, quantitativo, histórico e instrumental, tendo
em vista a atuação para solução de problemas econômicos regionais e nacionais. A política
acadêmica do curso de Ciências Econômicas possibilita a prática pedagógica e a integração entre
ensino, pesquisa e extensão, proporcionando a integração com o mercado de trabalho, com uma
visão globalizada.

Objetivos Específicos
Os objetivos específicos do Curso de Ciências Econômicas:
• Proporcionar o desenvolvimento de raciocínios logicamente sólidos na leitura e
Guia de Percurso - 4

•

•

•
•

•

•

•

•

•

compreensão de artigos, relatórios e textos econômicos em geral;
Possibilitar uma formação ampla, que possibilite o desenvolvimento de
habilidades e competências para a elaboração de relatórios, pareceres,
trabalhos e textos na área econômica permeado pelo trabalho em equipe ou
individualmente;
Fomentar o desenvolvimento profissional, com enfoque humanista, analítico e
crítico, oportunizando o entendimento do meio social, político, econômico e
cultural;
Facilitar a compreensão e aplicabilidade da teoria econômica no processo de
tomada de decisão nas esferas públicas e privadas;
Fornecer subsídios para a análise de situações históricas concretas de acordo
com a conjuntura ou estrutura dos problemas econômicos fundamentais no
âmbito nacional e internacional;
Facilitar o desenvolvimento de habilidades e competências relacionadas à
análise financeira, econômica e quantitativa que permitam uma visão analítica
do cenário econômico;
Oportunizar o desenvolvimento de raciocínios cognitivos que facilite
formulações empíricas e quantitativas para a análise de fenômenos econômicos,
sociais e políticos;
Desenvolver habilidades e competências que possibilitem um amplo
discernimento das diferentes correntes teóricas econômicas existentes, a luz da
formulação das políticas econômicas;
Estimular o desenvolvimento de habilidades e competências alinhadas com a
identificação de problemas econômicos, seu grau de complexidade e suas
soluções; e
Capacitar por meio do desenvolvimento de habilidades e competências que
tornem possível a ação ética e responsável dos profissionais nas empresas
públicas e privadas tendo em face das expectativas e necessidades da sociedade.

Atuação Profissional
O bacharel em Ciências Econômicas pode atuar na área econômico-financeira de
empresas, órgãos públicos, terceiro setor e mercados financeiros, bem como nos setores:
empresarial, bancário, público, de consultoria, assessoria, ensino e pesquisa na área.
Sua atuação direciona-se ainda aos estudos de viabilidade econômico-financeira e
projetos, elaboração de pareceres e de orçamentos, estudos de mercado, avaliações financeiras,
projetos de financiamento e análises micro e macroeconômicas.
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Perfil do Egresso
O curso, por meio do modelo acadêmico, busca que o egresso seja um profissional que,
de acordo com as determinações legais, apresente valores, competências e habilidades como:
• Conhecer os fundamentos macro e microeconômicos, para que se possa

desenvolver habilidades analíticas que facilite a leitura e compreensão de textos
econômicos.
• Conhecer métodos e técnicas de investigação científica para que se possa

desenvolver habilidades na elaboração de estudos no âmbito econômico.
• Conhecer a evolução da história econômica internacional e nacional, para que

se possa desenvolver habilidades de predição da estrutura e conjuntura atual da
economia.
• Conhecer o instrumental estatístico, matemático e econométrico, para que se

possa desenvolver habilidades cognitivas na elaboração de modelos empíricos,
que facilite na tomada de decisões corporativas e gestão de políticas econômicas
e sociais.
• Conhecer o mainstream econômico para que se possa desenvolver habilidades

analíticas, acerca das principais correntes do pensamento econômico.
Essa perspectiva centra-se na construção de competências e habilidades voltadas a uma
ação teórico-prática, que prepare o Economista com o domínio de competências necessárias
para o desempenho das atividades desenvolvidas nas diversas situações de trabalho.

Matriz Curricular
O desenvolvimento do Curso envolve um total de 8 semestres. E, ao concluir o curso, o
estudante receberá a certiﬁcação de Bacharel em Ciências Econômicas.

SEMESTRE
1º
1º
1º
1º
1º
2º
2º
2º
2º

DISCIPLINA
Educação A Distância
Empreendedorismo
Ética, Política e Sociedade
Homem, Cultura e Sociedade
Sistemas de Informação Gerencial
Raciocínio Lógico Matemático
Contabilidade
Matemática Financeira
Metodologia Científica

CARGA
HORÁRIA
60
70
70
70
70
70
80
80
70
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2º
3º
3º
3º
3º
3º
4º
4º
4º
4º
4º
5º
5º
5º
5º
5º
6º
6º
6º
6º
6º
7º
7º
7º
7º
7º
8º
8º
8º
8º
8º

Capital De Giro e Análise Financeira
Direito Empresarial
Gestão de Projetos
Análise de Custos
Microeconomia
Análise de Investimentos e Fontes de Financiamento
Modelos de Gestão
Legislação Social e Trabalhista
Métodos Quantitativos
Responsabilidade Social e Ambiental
Comportamento Organizacional
Cálculo I
Econometria
História Econômica Geral e Evolução do Pensamento Econômico
Introdução à Economia
Legislação Tributária
Formação Econômica do Brasil
Teoria Macroeconômica
Teoria Microeconômica: Mercados
Teorias do Crescimento Econômico
Teorias do Desenvolvimento Econômico
Economia Ambiental
Economia Brasileira Contemporânea
Economia do Setor Público e Contabilidade Social
Economia Política
Trabalho de Conclusão de Curso I
Economia Agrícola*
Economia Industrial
Economia Monetária e Mercado de Capitais
Relações Econômicas Internacionais
Trabalho De Conclusão De Curso Ii
Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS)*

80
80
70
80
70
80
80
80
70
70
80
80
80
120
70
70
80
70
70
70
70
10
90
90
80
80
80
80
70
70
140
70

*disciplina optativa
QUADRO DEMONSTRATIVO DE CARGA HORÁRIA
Atividades Acadêmicas Curriculares
Atividades Complementares - Estudos Dirigidos - ED
Atividades Complementares - Outras Modalidades
CARGA HORÁRIA TOTAL

3.140 h
80 h
20 h
3.240 h
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Ementas
1º Semestre
Educação a Distância
Fundamentos de EaD. Organização de sistemas de EaD: processo de comunicação, processo de
tutoria, avaliação. Relação dos sujeitos da prática pedagógica no contexto da EaD. Ambientes
Virtuais de Aprendizagem. Apropriação do Ambiente Virtual de Aprendizagem.
Empreendedorismo
Os desafios do Empreendedor. Panorama
Empreendedoras. Plano de Negócios.

do

Empreendedorismo.

Oportunidades

Homem, Cultura e Sociedade
O capitalismo: o surgimento de um novo mundo. As ciências sociais: formas de compreender o
mundo. A consolidação da sociedade global. Sociedade, exclusão e direitos humanos.
Sistemas de Informação Gerencial
Sistemas de Informação: conceitos e princípios; Sistemas Empresariais; Comércio Eletrônico;
Gestão de Sistemas de Informação.
Ética, Política e Sociedade
A formação do pensamento ocidental. Formação da moral ocidental. A política e a evolução das
concepções de mundo. A disputa contemporânea entre as concepções de mundo.
2º Semestre
Capital de Giro e Análise Financeira
Análise e Gerenciamento das Demonstrações Contábeis, Administração Financeira. Análise e
aplicações dos índices Financeiros. Gestão de Recursos Financeiros, Disponibilidades e Estoques.
Gestão da Análise de Crédito e Capital de Giro.
Contabilidade
Introdução à Contabilidade e Patrimônio; Método das Partidas Dobradas; Análise Patrimonial;
Demonstrações Contábeis.
Matemática Financeira
Juros e parcelamentos - Conceitos Básicos. Aplicações dos Conceitos Básicos de Juros e de
Parcelamentos. Análise de Financiamentos. Análise de Investimentos.
Metodologia Científica
Cientificidade do Conhecimento. Tipos de Produção Científica. Projeto de Pesquisa. Normas e
Padronização científica.
Raciocínio Lógico Matemático
Conceitos Básicos de Matemática. Introdução a lógica. Dedução. Conjuntos.
3º Semestre
Análise de Custos
Contabilidade de custos: conceitos e sua gestão. Sistemas de custeio. Ferramentas para gestão
de custos. Gestão estratégica de custos.
Análise de Investimentos e Fontes de Financiamento
Custo de capital. Fontes de financiamento e alavancagem. Taxas de retornos, lucratividade e
sensibilidade financeira. Análise de viabilidade econômico-financeira.
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Direito Empresarial
Introdução ao Direito Empresarial; Títulos de Crédito e Negociações entre Pessoas Jurídicas;
Tópicos Emergentes; Falência e Recuperação.
Gestão de Projetos
Conceitos Gerais sobre Gestão de Projetos. Gerenciamento de Escopo, tempo e custos em
projetos; Gerenciamento de qualidade, recursos humanos e comunicação em projetos;
Gerenciamento de riscos, aquisições e sustentabilidade em projetos.
Microeconomia
Princípios de Economia. Equilíbrio de Mercado. Teoria da produção e custos de produção.
Estruturas de Mercado e competitividade.
4º Semestre
Comportamento Organizacional
O indivíduo e a sociedade; Liderança e motivação; Relações interpessoais; Conceitos e práticas
da Qualidade de Vida no Trabalho (QVT).
Legislação Social e Trabalhista
A tutela dos direitos dos trabalhadores na atualidade. Contrato e jornada de trabalho. O trabalho
remunerado e o direito ao descanso. Término do contrato de trabalho e autonomia privada
coletiva.
Modelos de Gestão
Modelos de Gestão e Processos gerenciais: a evolução da Administração e a atuação do gestor.
Planejamento: processo, tecnologias e ferramentas de gestão e tendências. Organização:
processo, tecnologias e ferramentas de gestão e tendências. Coordenação e Controle:
processos, tecnologias e ferramentas de gestão e tendências.
Métodos Quantitativos
Função afim e função quadrática. Estatística descritiva. Estatística Inferencial I e II.
Responsabilidade Social e Ambiental
Crises Ambiental e Social e o Desenvolvimento Sustentável. Contradições do Desenvolvimento
Sustentável e a Abordagem Ecológica e Social. Políticas Socioambientais e a Gestão Corporativa.
Alternativas Socioambientais
5º Semestre
Cálculo I
Funções elementares e suas propriedades. A parábola. Funções exponenciais e logarítmicas.
Matrizes. Determinantes. Sistemas lineares. Limite. Continuidade. Derivada. Máximos e
mínimos. Cálculo integral. Aplicações à economia. Aplicações à economia.
Econometria
Regressão
simples. Regressão múltipla. Variáveis Dummy. Multicolinearidade.
Heteroscedasticidade. Autocorrelação. Modelos autorregressivo e defasagem distribuída.
Modelos de equações simultâneas. Erros de especificação e erros de medição.
História Econômica Geral e Evolução do Pensamento Econômico
Etapas do capitalismo: da economia-mundo à economia mundial. Da Antiguidade ao
Mercantilismo. Fisiocracia. Escola Clássica: Adam Smith, David Ricardo e Thomas Malthus. Escola
Neoclássica: Jevons, Menger, Wlaras e Marshall. Karl Marx. John Maynard Keynes. Novos
clássicos, neo-keynesianos e pós-keynesianos.
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Introdução a Economia
Economia: conceitos e abrangência. Demanda, oferta e equilíbrio de mercado. Estudo das
elasticidades. Produção, custos e lucro. Estruturas de mercado. Fundamentos de teoria e política
macroeconômica. Agregados macroeconômicos. Política fiscal e política monetária. A
globalização e o papel dos Estados Nacionais. Economia brasileira. O comércio internacional.
Legislação Tributária
Legislação Tributária. Sistema Tributário Nacional. Competência Tributária. Princípios e
Limitações do poder de tributar. Tributos: características e espécies. Obrigações Tributárias.
6º Semestre
Formação Econômica do Brasil
Economia colonial; Ciclos econômicos; Os complexos agro-exportadores regionais; Café e
Industrialização na primeira república; Nascimento e Consolidação da Indústria; Processo de
Substituição de Importação (PSI).
Teoria Macroeconômica
Agregados macroeconômicos. Macroeconomia clássica: oferta e demanda agregada clássica,
moeda, preço e juros. Modelo keynesiano de determinação da renda a curto prazo. Os
componentes da demanda agregada. O modelo IS-LM. Mercado de trabalho. O Modelo OA-DA.
Taxa de desemprego e a curva de Phillips. Inflação, atividade econômica e expansão monetária.
Expectativas. Economia aberta: mercado de bens e financeiros, taxa de juros e câmbio. Regimes
cambiais.
Teoria Microeconômica: Mercados
Teoria dos preços em concorrência perfeita. Monopólio puro. Concorrência monopolística.
Teoria do equilíbrio geral na produção. Noções oligopólio (clássico). Noções de teoria dos jogos.
Teorias do Crescimento Econômico
Os fatos de crescimento. Poupanças, acumulação de capital e produto. Progresso tecnológico e
crescimento. Progresso tecnológico, salários e desemprego. Teoria neoclássica e crescimento
endógeno.
Teorias do Desenvolvimento Econômico
Estudo comparado das concepções teóricas sobre desenvolvimento econômico. Teorias do
desenvolvimento de inspiração marxiana e keynesiana; Schumpeter e teorias
neoschumpeterianas; subdesenvolvimento e teoria da CEPAL. Estado desenvolvimentista.
7º Semestre
Economia Ambiental
Conceitos e histórico. Classificação dos recursos naturais. Desenvolvimento Sustentável.
Exploração dos Recursos Naturais Renováveis e Não-Renováveis. Imperfeições de mercado.
Métodos de Valoração dos Recursos Naturais. Recursos Naturais versus Poluição. Mecanismos
políticos para solução de problemas ambientais. Mercado de bens e serviços ambientais.
Estudos de caso.
Economia Brasileira Contemporânea
A origem da indústria. Processo de substituição de importações e a industrialização.
Esgotamento do modelo e a crise dos anos 1960. Os anos 1970: o “milagre” brasileiro, o II PND,
os choques do petróleo. Os anos 1890: esgotamento do padrão de financiamento da economia
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(déficit, inflação e estagnação). Os anos 1990: abertura, estabilidade, globalização, a distribuição
de renda, os desequilíbrios regionais e o emprego. O período recente.
Economia do Setor Público e Contabilidade Social
Participação do Estado na economia: aspectos doutrinários. Sistema tributário. Gastos públicos.
Financiamento do setor público e suas relações com o conjunto da economia. Sistema de contas
nacionais no Brasil. Matriz insumo-produto. Outras medidas e indicadores econômicos e sociais.
Economia Política
O nacional-desenvolvimentismo. O modelo de substituição de importações. O pensamento
marxista brasileiro. Modelo democrático-burguês. Modelo de subdesenvolvimento capitalista.
Debates atuais e tendências.
Trabalho de Conclusão de Curso I
Desenvolvimento de pré-projeto para o trabalho de conclusão de curso – TCC.
8º Semestre
Economia Agrícola
Características do
setor agrícola.
Modernização da
agricultura.
A
questão agrária. Comercialização, mercados agrícolas e de commodities. Agronegócio brasileiro
e paranaense. Cooperativismo na agricultura.
Economia Industrial
Análise estrutural de mercados. Concentração industrial e barreiras de entrada. Oligopólio e
comportamento estratégico. Mercados e informações. Estruturas de mercado e tecnologia.
Grandes empresas. Economia e regulação. Interação estratégica. Estratégias empresariais.
Economia Monetária Mercado de Capitais
Moeda. Sistema Financeiro Brasileiro. Mecanismos de transmissão da política monetária.
Teorias Monetárias de determinação da taxa de juro. Sistema Financeiro Brasileiro (SFB). Bolsas
de Valores (BM&FBOVESPA). Análise fundamentalista e gráfica. Avaliação de ativos e estratégias
de investimentos. Introdução ao Modelo de Precificação de Ativos (CAPM - Capital Asset Pricing
Model).
Relações Econômicas Internacionais
A teoria do comércio internacional. Desenvolvimento teórico recente: economias e
deseconomias externas, concorrência imperfeita, comércio intraindústria, transferência de
tecnologia. Políticas e comércio internacional: livre comércio, protecionismo,
neoprotecionismo, organismos internacionais. Sistema financeiro e monetário internacional.
Evolução da economia internacional.
LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais
Contextualização do processo educacional das pessoas surdas: fundamentos históricos,
políticos, sociais e anatomofisiológico. Escolarização do aluno surdo. Aspectos linguísticos e
culturais da Libras. Aspectos gramaticais da Libras.
Trabalho de Conclusão de Curso II
Realização do trabalho de conclusão de curso – TCC com o desenvolvimento de tema específico
em economia, sob a orientação de um tutor orientador e professor supervisor.
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2. ORGANIZAÇÃO DO CURSO

Atividades disponíveis no AVA
O desenvolvimento das disciplinas ocorre conforme datas e prazos apresentados no
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) “Colaborar”, que você pode acessar em
www.colaboraread.com.br, com login e senha específicos.
Ao acessar as disciplinas no AVA, você terá disponíveis os seguintes conteúdos:
•
•
•
•
•
•
•

Teleaulas;
Web aulas;
Avaliações virtuais;
Livro didático digital (LDD) para cada disciplina;
Materiais de apoio;
Fórum avaliativo;
Atividades interdisciplinares (orientação para produção textual).

Sempre que precisar de orientações para a realização das atividades propostas, você deve
entrar em contato com o seu tutor.
O conteúdo do livro e das demais referências é fundamental para a realização das
atividades programadas, para sua participação e compreensão da teleaula e da web aula, além
de ser componente obrigatório das provas presenciais.
A bibliografia do curso pode ser consultada na biblioteca digital e é excelente fonte de
pesquisa e suporte para a realização das atividades do seu curso. Seu tutor a distância também
poderá orientá-lo sobre o uso do material didático, por meio do Sistema de Mensagens, de
maneira direta e individual.
Consulte o detalhamento destas atividades no Manual do Acadêmico disponível no AVA.

Estágio Curricular Não Obrigatório
Você pode optar por realizar o estágio curricular não obrigatório, que tem como objetivo
desenvolver atividades extracurriculares que proporcionem o inter-relacionamento dos
conhecimentos teóricos e práticos adquiridos durante o curso e sua aplicação na solução de
problemas reais da proﬁssão.
Esse estágio pode ser realizado em entidades de direito privado, órgãos de administração
pública, instituições de ensino e/ou pesquisa em geral, por meio de um termo de compromisso,
desde que traga vivência efetiva de situações reais de trabalho no seu campo profissional,
aprofunde os conhecimentos teórico-práticos do seu curso e ofereça o acompanhamento e
orientação de um profissional qualificado.
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Trabalho de Conclusão de Curso/Projeto de Ensino
O Trabalho de Conclusão de Curso/Projeto de Ensino constitui uma disciplina acadêmica
de pesquisa e sistematização do conhecimento a ser desenvolvida pelo estudante, que prevê
produção textual e apresentação oral.
O TCC/Projeto de Ensino é condição para que o estudante receba o diploma de conclusão
de curso. Esta produção textual é avaliada pelo tutor a distância, que atribui uma pontuação de
acordo com os critérios de avaliação estabelecidos. Além disso, constitui parte da pontuação a
apresentação oral realizada pelo estudante no polo.

Atividades Complementares Obrigatórias - ACO
As Atividades Complementares Obrigatórias são atividades focadas no desenvolvimento
de competências e habilidades importantes para a sua futura atuação profissional. A carga
horária total está descrita na matriz curricular, como estudos dirigidos e outras modalidades, a
ser cumprida durante a integralização do curso.
Atividades complementares – Estudos Dirigidos (ED)
Os Estudos Dirigidos (ED) são uma modalidade de ACO, disponibilizada no AVA, criados
com o objetivo de incentivar a autoaprendizagem, produzir conhecimentos com a integração de
informações acadêmicas e oportunizar uma nova forma de aprender e desenvolver a
criatividade. Os EDs possuem materiais didáticos, exercícios e avaliações.
Atividades complementares – outras modalidades
Alguns exemplos de outras modalidades de ACO são: estágio curricular não obrigatório,
visitas técnicas, monitoria acadêmica, programa de iniciação científica, participação em cursos,
palestras, conferências e outros eventos acadêmicos.
Não deixe para a última hora: organize-se e realize as atividades, aos poucos, em cada
semestre. Assim, elas não irão pesar na sua rotina diária e acrescentarão conhecimento no
decorrer de seu percurso educativo.

3. SISTEMA DE AVALIAÇÃO
No sistema de Avaliação Continuada, o estudante acumula pontos a cada atividade, prova
ou trabalho realizado, sendo a soma da pontuação obtida, por disciplina, convertida em nota.
Cada disciplina possui um nível que determina quais atividades valem pontos e a
quantidade total de pontos disponíveis.
As atividades que valem ponto são: prova da disciplina, avaliações virtuais, fórum
avaliativo, engajamento AVA e atividades transversais, como produção textual.
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Para entender cada uma dessas atividades, quanto vale e os critérios de avaliação, veja os
detalhes no Manual da Avaliação Continuada disponível no AVA.
Fique atento. Acesse sempre a linha do tempo, disponível em seu Ambiente Virtual. Com
ele, você consegue organizar a sua rotina de estudo e se prepara para todas as atividades
previstas no curso.

4. APOIO AOS ESTUDOS
Para que você organize seus estudos e cumpra os prazos correspondentes, é necessário
que você tenha disciplina, responsabilidade e administre seu tempo com eficiência no
cumprimento das atividades propostas. Para isso, a leitura dos manuais disponíveis no AVA é
essencial:
• Manual da Avaliação Continuada: descreve o modelo de avaliação, as atividades
previstas por tipo de disciplina, como obter pontuação e os critérios de aprovação.
• Manual do Acadêmico: detalha o sistema acadêmico, as atividades a serem
realizadas, o sistema de avaliação, procedimentos acadêmicos, atendimento e outros
serviços de apoio ao estudante. É o documento que deve nortear sua vida acadêmica,
pois contém todas as informações necessárias do ingresso à colação de grau.
Consulte também em seu AVA:
•
•

•

Sala de tutor: espaço no AVA onde são divulgadas orientações gerais pelos tutores a
distância.
Biblioteca Digital: disponibiliza diversos materiais que vão desde os livros didáticos
das disciplinas até outros conteúdos de estudo, incluindo periódicos científicos,
revistas, teleaulas e livros de literatura disponíveis nas diversas bases de dados de
Livros Digitais e Periódicos nacionais e internacionais.
Biblioteca Virtual: é uma ferramenta que contempla os mais diversos tipos de
materiais virtuais e digitais, como e-books, periódicos, teses, monografias, recursos
educacionais abertos, normas e o regulamento da biblioteca.

Esperamos que você tenha conhecido alguns dos aspectos importantes de seu
curso. Fique atento e lembre-se de sempre acessar o AVA para contatar seu tutor a distância.
Lembre-se também que você conta com o polo de apoio presencial para que sua vida
acadêmica transcorra da melhor maneira possível.

Estamos à sua disposição.
Coordenação do Curso

Guia de Percurso - 14

