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1. O que é EAD (Educação a Distância)? 

Educação a distância (EAD) é uma modalidade educacional em que estudantes 
e professores estão separados, física ou temporalmente, sendo necessária a 
utilização de tecnologias de informação e comunicação para mediação 
didática-pedagógica. Essa modalidade é regulada por uma legislação 
específica, que pode ser consultada no site do Ministério da Educação e 
Cultura – MEC http://portal.mec.gov.br/busca-geral/193-secretarias-
112877938/seed-educacao-a-distancia-96734370/13105-educacao-superior-a-
distancia 

2. O que é um polo de apoio presencial? 

De acordo com Decreto nº 6.303/2007, o polo de apoio presencial é a unidade 
operacional, no País ou no exterior, para o desenvolvimento descentralizado de 
atividades pedagógicas e administrativas relativas aos cursos e programas 
ofertados a distância. 

O polo é o espaço dotado de uma infraestrutura física e logística de 
funcionamento, reservado para o atendimento aos estudantes.Um Polo deve 
ser constituído com infraestrutura para ensino e pesquisa, laboratórios de 
informática, biblioteca (virtual e/ou física), recursos tecnológicos, entre outros, 
compatíveis com os cursos que serão ofertados. 

O Polo Presencial Sede da Faculdade Boas Novas-FBN está localizado em 
Manaus-AM, para mais informações sobre os polos vinculados à FBN, consulte 
o nosso site. 

3. Posso fazer um curso a distância mesmo que na minha cidade não 

tenha um polo? 

Sim. Você poderá fazer o curso de qualquer cidade, sendo obrigatório 
comparecer em um polo apenas para entrega de documentos e encontros 
presenciais determinados pelo curso. A educação a distância não possui limite 
geográfico. 

4. Diploma EAD é válido oficialmente? Tem diferença do diploma 
presencial? 

Sim. O diploma obtido em curso superior a distância vale tanto quanto o 
presencial e pode ser usado para comprovar a escolaridade em situações 
como concursos públicos, busca de emprego e ingresso em pós-graduação. 
Para ter validade em todo o território nacional, qualquer diploma, seja ele 
presencial ou a distância, precisa ser emitido por um curso que tenha 
o reconhecimento do MEC. A informação sobre a modalidade do curso (EAD 
ou presencial) não aparece no diploma. 
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5. Curso EAD é reconhecido? 

Para oferecer um curso no formato a distância, seja ele de graduação ou pós, a 
instituição precisa cumprir a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, bem como 
apresentar uma série de documentos para o MEC. Além disso, os cursos de 
graduação EAD passam pelas mesmas avaliações (Conceito do Curso, 
Conceito Preliminar do Curso e Enade) aplicadas em cursos presenciais. 

Por isso, ao escolher seu curso superior EAD, procure saber se ele tem o 
reconhecimento do MEC. Existem milhares de cursos de graduação EAD em 
instituições públicas e privadas reconhecidos pelo MEC em todos os estados 
brasileiros. 

Confira no site do E-MEC a nota 5 de credenciamento da FBN: 
http://emec.mec.gov.br/emec/consulta-cadastro/detalhes-
ies/d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/MzM5Nw== 

 

6. É possível a transferência de cursos a distância para cursos 

presenciais ou vice-versa? 

Sim. Na modalidade a distância da FBN é possível o estudante fazer a 
transferência de cursos a distância para cursos presenciais ou vice-versa. 
Porém, se houver vagas, é possível também a transferência de um polo para 
outro. 

 

7. Posso validar disciplinas de um curso presencial para fazer um EAD? 

Sim. O processo de validação de disciplinas já cursadas em cursos presenciais 
para aproveitamento em cursos a distância é previsto na LDB-Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Brasileira, assim é possível aproveitar disciplinasque 
você já fez em uma graduação presencial para uma graduação EAD. Os 
requisitos e procedimentos variam de acordo com a instituição. Para saber 
como validar suas disciplinas já cursadas, consulte a coordenação de seu 
curso. 

 

8. Curso EAD é mais fácil do que presencial? 

A diferença entre os cursos de graduação presencial e a distância está na 
modalidade de ensino, ou seja, na forma do ensino com os recursos 
pedagógicos, o tipo de atividade e as tecnologias empregadas no processo de 
ensino-aprendizagem. Se compararmos a mesma graduação, tanto na 
modalidade presencial como em EAD, o programa de disciplinas respeita as 
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mesmas diretrizes curriculares e trata dos mesmos temas. Há pessoas que se 
adaptam melhor ao EAD e outras que preferem o ensino presencial. 
Porém, em nível de complexidade, os dois formatos de graduação são 
equivalentes. 

9. Os cursos EAD são totalmente a distância ou possuem encontros 

presenciais? 

Os cursos são semipresenciais, ou seja, desenvolvidos na modalidade a 
distância, com momentos presenciais obrigatórios, tais como avaliações, 
atividades em laboratórios, tutorias, seminários, dentre outros, geralmente, 
realizados nos polos de apoio presencial. Destaca-se que as avaliações que 
fecham os períodos são, invariavelmente, presenciais. 

 

10.  EAD tem prova? 

Sim. Para obter o reconhecimento do MEC, os cursos superiores EAD 
precisam descrever como será o processo de avaliação dos estudantes. Pela 
lei, todo curso superior EAD precisa aplicar provas finais presenciais. Além 
disso, os cursos a distância podem empregar diferentes modalidades de 
avaliação dos estudantes, seja em atividades individuais ou em grupo, 
presenciais e on-line. 

 

11.  Na EAD, o estudante estuda sozinho o tempo todo? 

Não. Um dos mitos com relação ao ensino a distância é que o estudante fica 
isolado o tempo todo. Isso não é verdade. Apesar de contar com algumas 
atividades de auto estudo, nas quais o aluno pode escolher seus horários para 
assistir a videoaulas, ler textos e realizar atividades on-line, os cursos 
superiores EAD têm uma série de momentos em que o estudante interage 
com os colegas, professores e tutores. Isso pode acontecer em Ambientes 
Virtuais de Aprendizagem, pela Internet, ou em encontros presenciais previstos 
no programa do curso. Além disso, quando o curso exige atividades de 
laboratório e estágios, essas atividades são realizadas de forma presencial. 

12. A falta de contato físico/presencial prejudica o processo de 
aprendizado? 

Os tutores e os professores possuem meios de compensar a falta do contato 
presencial mais intenso, por isso o processo de aprendizado não é prejudicado. 
O material/conteúdo presente na página do curso minimiza eventuais perdas 
em relação aos cursos presenciais. O método privilegia o modelo colaborativo, 
fazendo com que os próprios aprendizes se interajam nas discussões dos 
temas do curso. 

 

13. Como os cursos EAD avaliam a frequência dos alunos? 



O fato de ser a distância pode dar a falsa impressão de que a frequência dos 
alunos não é monitorada, pelo contrário, as atividades e aulas de um curso a 
distância têm seus acessos controlados. É possível saber quando e por quanto 
tempo cada aluno acessou o conteúdo, por quais páginas passou, as 
atividades que completou e se participou ou não de uma aula. Além disso, pela 
lei, os cursos superiores EAD precisam prever uma série de atividades 
presenciais, como a realização de provas, apresentação de trabalho final e 
aulas de laboratório (quando o currículo exigir). 

14. Preciso saber informática para fazer um curso EAD? 

O nível de conhecimento exigido de um aluno EAD é de nível “usuário”, ou 
seja, para acessar o conteúdo, assistir às aulas e realizar as atividades 
propostas é necessário saber realizar tarefas simples no computador, tais 
como: ligar o equipamento, entrar na internet, digitar, usar o mouse e trabalhar 
com programas simples de edição de texto. Na FBN você terá acesso a 
um tutorial para aprender a acessar o sistema e navegar pelo ambiente 
virtual do curso. Além disso, é comum a presença de tutores que auxiliam os 
alunos em caso de dificuldade. Quando o curso exige alguma habilidade 
específica, essa informação é oferecida no site ou na secretaria da faculdade. 

 
 
 


