
1- ORIENTAÇÕES PARA O ESTUDANTE EAD 
Como funciona o Curso? 
R. Este é um curso na modaldade EAD/Ensino à Distância, com interação virtual, ou seja,  a intermediação do aluno será apenas com o AMBIENTE VIRTUAL e com 
uma TUTORIA VIRTUAL. 

  
Como será a tutoria? 
R. A qualquer hora ou dia da semana, o aluno poderá enviar suas dúvidas, sugestões etc para o email da TUTORIA (link), que responderá a todos no horário 
comercial  (segunda-feira a sexta-feira, de 9 às 18 hs). 

  
Quanto tempo o aluno deve dedicar para os estudos? 
R. Este curso, com 120 hs/aula de duração prevista, distribuídos entre parte teórica, parte prática e exercícios e avaliação, poderá ser visitado pelo aluno durante 
180 dias (seis meses), a partir de  seu primeiro login. Assim, a previsão de dedicação do aluno EAD será de  5(cinco)  horas por semana, incluindo todas as 
atividades e estudo. 

  
Como fazer os exercícios propostos e como realizar as avaliações? 
R. A partir da entrada do aulno no curso, todo o conteúdo está liberado para sua visitação. Sugerimos que o aluno somente realize os exercícios após ter 
segurança dos conteúidos estudados, pois sua nota ficará registrada para seu conceito final. Somente fará juz ao certificado o aluno que relizar com acerto 70% 
das avaliaçoes. 

 
  

2 - ROTEIRO PARA ATUAÇÃO DO PARTICIPANTE  
  
Prezado Participante!  
 Seja bem vindo ao CURSO DE LIBRAS APRENDENDO POR CENÁRIOS.   

Utilize o endereço tutoria@editora-arara-azul.com.br para se comunicar conosco sempre que desejar e precisar.  

Segue um ROTEIRO com algumas sugestões para participação (DICAS) que poderão ser úteis neste CURSO e  mesmo em outros eventos virtuais em que venha 

participar.  

 
o  Separe, em sua agenda, os dias e os horários que tem disponíveis para participar neste evento e siga a PROGRAMAÇÃO DO CURSO na ordem sugerida.  

o  Será exclusivamente sua a decisão sobre o dia e o horário de sua participação no CURSO.  

o  O tempo necessário para dedicação a  cada CENÁRIO dependerá dos conhecimentos anteriores sobre os assuntos tratados.  



o Avise aos seus familiares e amigos que, em determinado horário, mesmo estando em casa (ou em outro local em que tenha acesso ao computador) estará ocupado 

participando deste CURSO.  

o Não atenda telefone (ou campainha ou chamado de terceiro) quando estiver ocupado, cuidando de seus compromissos com o CURSO.  

o Nos primeiros dias, poderá fazer uma “visitinha” ao que está exposto nos vários encontros, mas em sua rotina de participação,  não fique “pulando” de CENÁRIO  em 

CENÁRIO.  

o Dedique-se a um CENÁRIO de cada vez.  

o  Faça tudo com tranquilidade e com dedicação como se estivéssemos face-a-face. Fale com a TUTORIA sempre que sentir necessidade.  

o  O AMBIENTE VIRTUAL da OFICINA ficará disponível por 24 horas diariamente, e você poderá enviar mensagem para a TUTORIA em qualquer horário, mas a TUTORIA 

somente irá responder as suas mensagens no horário comercial, isto é, de 2ª a 6ª feiras das 9 horas às 18 horas.  

  
Abraços da Tutoria! 
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