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MANUAL DAS DISCIPLINAS FACEM 

 

TIPOS DE DISCIPLINAS:  

 

 Disciplinas presenciais; 

 Disciplinas Interativas/EAD; 

 Disciplinas de Dependência ou Adaptação / Disciplinas Online; 

 Estudos Disciplinares (ED) e Atividades práticas supervisionadas 

(APS) 

 

1-- Disciplinas presenciais: são disciplinas ministradas em sala de aula 

presencialmente na faculdade com professores. 

Cada disciplina é identificada por códigos, as presenciais possuem 3 

números e 1 letra em seu código. 

Exemplo:       936U Filosofia. 

 

Identificando no histórico do aluno: 

  

Todas as marcadas são exemplos de disciplinas presenciais. Caso o aluno 

reprove numa disciplina presencial, ele cursara ela em modo de 

Dependência (DP) no semestre seguinte, verificar no item 3. 
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2-- Disciplinas Interativas/EAD:  São disciplinas cursadas pelo aluno 

virtualmente pelo ambiente virtual de aprendizagem AVA. 

As disciplinas interativas possuem no início do seu código uma letra “D”, 

seguido de 3 números. 

Exemplo:    D267 Homem e sociedade. 

Identificando no histórico do aluno: 

 

SITE OFICIAL DA FACEM (WWW.SUAFACULDADE.COM.BR/FACEM) > 

SERVIÇOS ONLINE > CENTRAL DO ALUNO, CLICAR NO CAMPO VERDE 

DEMARCADO ABAIXO, O LOGIN É O R.A DO ALUNO E A SENHA SEU 

NUMERO DE CPF (CASO NÃO TENHA ALTERADO). 

Depois de inserir login e senha o alude deve clicar em AMBIENTE ACADEMICO 

/ EAD.
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Em conteúdos acadêmicos o aluno tem acesso a suas disciplinas 

matriculadas: 

 

 

CONTEUDOS ACADEMICOS: Aqui é onde estão localizados suas disciplinas interativas 

regulares matriculadas no atual semestre. 

 

 

                             Disciplinas 
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Cada disciplina possui duas unidades, unidade I e unidade II, cada unidade 

possui seus conteúdos, materiais de apoio, um questionário da unidade e 

uma atividade tele aula. 

 

O questionário da unidade é 

a forma na qual o aluno será 

avaliado na sua primeira nota 

do semestre NP1, o 

questionário de cada 

unidade, I e II, valem 5 pontos 

totalizando media 10. 

A atividade TeleAula conta 

apenas como presença para o 

aluno, não valerá pontos. 

(O botão marca revista é apenas para o aluno 

ter controle do que já realizou, caso já tenha 

realizado a atividade pode marcar este botão, 

a marcação deste não influencia em 

absolutamente nada). 

 

*** AS RESOLUÇÕES DOS QUESTIONARIOS I e II CONTAM PARA A PRIMEIRA 

NOTA DO ALUNO (NP1), A SEGUNDA NOTA É UMA PROVA PRESENCIAL 

REALIZADA EM SALA DE ACORDO COM O CALENDÁRIO ENVIADO PELA 

COORDENAÇÃO. 
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PARA O ALUNO VERIFICAR SE FEZ TODAS AS ATIVIDADES CORRETAMENTE BASTA ELE 

VERIFICAR O BOLETIM DA DISCIPLINA, COMO MOSTRADO A BAIXO: 

 

 

DEVE ESTAR DA SEGUINTE FORMA: TODOS OS ITENS AVALIADOS. 

OBS: A atividade tele aula não vale nota, apenas presença. 
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CALENDARIO – Onde o aluno pode verificar a vigência das disciplinas, prazos de 

realizações das atividades, períodos de avaliações.  

BIBLIOTECAS – neste item está disponíveis bibliotecas virtuais e conteúdos extras.  

COMUNIDADES – aqui o aluno verifica os avisos postados pela tutoria online, deve ser 

visualizado periodicamente, sempre que houver alguma mudança em prazos ou erros 

será informado neste item. 

MURAL DO ALUNO – aqui está disponível um conteúdo explicativo sobre introdução a 

educação a distância para os alunos que tiver interesse, é disponibilizado no início de 

todos os cursos da UNIP Interativa. Sua intenção é simples: apresentar aos nossos alunos 

o conjunto de conteúdos digitais e materiais didáticos disponibilizados no Ambiente 

Virtual de Aprendizagem (AVA).  

**** CASO O ALUNO REPROVE EM UMA DISCIPLINA INTERATIVA EAD, ELE 

CURSARÁ DO MESMO MODO NO SEMESTRE SEGUINTE. 

 

3-- Disciplinas de Dependência (DP) ou Adaptação (AD) / Disciplinas 

Online: Quando o aluno reprova uma disciplina presencial, cursará a 

disciplina em forma de dependência (DP), e quando um aluno é transferido 

de outra faculdade e possui disciplinas que não se adequam a atual grade 

da instituição, ela se torna uma adaptação (AD), dos dois casos, o aluno 

cursará a disciplina online acessando por seu portal, são disponibilizados os 

conteúdos para o aluno estudar, e ele acessa utilizando seu login e senha 

no ambiente de DISCIPLINA ON-LINE, indicado abaixo. 
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Em seguida será direcionado para o ambiente: 

 

 

 

 

EM PERÍODO DE PROVAS, DENTRO DO AMBIENTE APARECE UM BOTÃO 

PARA O ALUNO AGENDAR A PROVA, O ALUNO PODE AGENDAR SUA PROVA 

POR CONTA PROPIA EM QUALQUER LOCAL OU PEDIR AUXILIO NO 

LABORATORIO PARA AGENDAR, ELE ESCOLHE A DATA E HORA QUE DESEJA 

REALIZAR, LEMBRANDO QUE AS PROVAS SÃO REALIZADAS 

OBRIGATORIAMENTE NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA. 

Aqui são apenas conteúdos de apoio 

para as disciplinas presenciais, não há 

nada avaliativo para o aluno responder. 

Aqui estão as disciplinas de 

dependência/adaptação do aluno 

clicando nela, ele pode acessar os 

conteúdos e estudar. 

Agendar Prova 
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Como agendar:  
Quando já estiver no período de agendamento (consultar na coordenação ou 

laboratório de informática), o aluno pode agendar no próprio portal ou se dirigir ao 

laboratório de informática.  

-- Acesse o site da FACEM:  www.facem.edu.br, realize login em sua central do aluno, e 

clique em disciplina on-line. 

 

Depois clique em AGENDE SUAS PROVAS: 

 

 

 

 

 

 

Depois clique em novo agendamento, selecione o dia e o horário no qual deseja realizar 

sua prova. Lembrando que as provas não podem ser abertas antes do horário que você 

escolheu somente no horário marcado pelo aluno. O aluno possui 1h30 de tolerância de 

atraso para chegar no horário agendado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facem.edu.br/
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4 --- Estudos Disciplinares (ED) e Atividades práticas 

supervisionadas (APS): Estas são disciplinas que complementam 

a carga horária curricular, para estas atividades o aluno deve 

procurar o coordenador para que ele possa orientá-lo a como 

proceder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


