
Este guia contém informações básicas acerca das disciplinas 

do Curso de Direito em EAD.  

Acesso 
Nesse semestre, o acesso às disciplinas em EAD está totalmente integrado à página aluno on-line do 
discente, bastando clicar na imagem (idêntica a que aparece abaixo) para ser direcionado à página da 
disciplina.  

 
 

Disciplinas 
Em cada semestre o aluno cursará uma disciplina com carga horária de 80 horas (a distância), segundo a 
tabela abaixo: 

Semestre Disciplina 

1º Comunicação  
2º Antropologia e Cultura Brasileira 
3º Desafios Contemporâneos 
4º Desenvolvimento Humano e Social 
5º Fundamentos da Psicologia 
6º Metodologia Científica 
7º Tópicos em Direito I 
8º Tópicos em Direito II 
9º Tópicos em Direito III 
10º Planejamento de Carreira 
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Regras de Transição 
A grade do curso de Direito foi alterada em 2015 para contemplar as disciplinas indicadas na tabela anterior. 
Os alunos que iniciaram o curso antes desta alteração já realizaram algumas das disciplinas que compõem 
o EAD de forma presencial. A tabela abaixo sintetiza a situação da maioria dos alunos no segundo semestre 
de 2016. 

Obs. O aluno que possui dependência ou adaptação em disciplina equivalente NÃO restará dispensado da 
disciplina EaD. O quadro abaixo refere-se apenas aos alunos aprovados nas disciplinas equivalentes.  

 

Semestre Disciplina Situação Equivalência 

1º Comunicação Cursando Redação e Linguagem Jurídica 
2º Antropologia e Cultura Brasileira Cursando Antropologia Jurídica 
3º Desafios Contemporâneos Cursando Economia + Sociologia 
4º Desenvolvimento Humano e Social Cursando Sociologia Jurídica + Filosofia do Direito 
5º Fundamentos da Psicologia Dispensado Psicologia Jurídica 
6º Metodologia Científica 

Desenvolvimento Humano e Social 
Dispensado 
Cursando 

Metodologia de Pesquisa Jurídica 
Sociologia Jurídica + Filosofia do Direito 

7º Tópicos em Direito I Dispensado Fundamentos do Direito Público + Ética 
e Epistemologia Aplicada 

8º Tópicos em Direito II Dispensado Fundamentos de Processo Civil 
9º Tópicos em Direito III Cursando Não há equivalência possível 

10º Planejamento de Carreira Cursando Não há equivalência possível 

 

Ambiente Virtual 
O ambiente virtual é composto por quatro unidades, uma avaliação on-line e uma sala de aula virtual. Cada 
unidade é composta por material de estudo em formato pdf, fóruns, quiz, game e vídeos.  

  

Ambiente 
Virtual

Unidades
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on-line
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Sala de Aula
Virtual
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Avaliação 
A nota do aluno será composta pela participação on-line (30%) e por avaliação presencial (70%), atribuídas 
da seguinte maneira: 

 

Os alunos que obtiverem nota superior à 7,0 serão considerados aprovados*. Os alunos com nota igual ou 
superior à 4,0 e menor do que 7,0 terão a oportunidade de realizar uma reavaliação valendo 10 pontos*. Os 
alunos com nota inferior à 4,0 realizarão novamente a disciplina no semestre seguinte. 

*Caso possuam a frequência mínima. 

Frequência 
Para obtenção da frequência mínima necessária à aprovação, será necessária a participação em três das 
cinco atividades on-line (três fóruns de discussão ou dois fóruns + avaliação on-line) e na prova presencial. 

 

30%
Participação nos 

fóruns de 
discussão das 

unidades 1, 2, 3 e 4

Avaliação
On-line

70%
Avaliação
presencial

Três 
participações 

on-line

Avaliação 
Regimental

Frequência 
mínima
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Calendário 2016.2 

Atividades  Unidade 1 Unidade 2 Unidade 3 Unidade 4 

Participação nos Fóruns de Discussão 22/08 a 03/09 05/09 a 17/09 19/09 a 01/10 03/10 a 15/10 

Realização da Avaliação On-line 24 a 30 de outubro (eletrônico/ambiente virtual) 

Realização da Avaliação Regimental 10 ou 11 de novembro (presencial) 

Realização da Reavaliação 08 ou 09 de dezembro (presencial)  

 

Dependências e Adaptações 
As dependências geradas em disciplinas EaD serão cursadas por meio do Blackboard segundo as instruções 
acima. 

Prazo para interpor recursos 
O prazo para interposição de recursos à coordenação é de 15 dias corridos após o fechamento do fórum ou 
divulgação da nota da avaliação. Não serão aceitos recursos fora do prazo e nem trataremos de questões 
que não foram levadas ao conhecimento do tutor ou do suporte.  

Os recursos devem ser encaminhados para o e-mail caue.lima@fmu.br.   

FAQ 
 

1. Não consigo acessar minhas disciplinas on-line. 
Primeiramente, observe se sua matrícula está regularizada e se não possui dispensa por equivalência . 
Em caso negativo, envie e-mail com seu nome, registro acadêmico (RA), curso e descrição detalhada do 
problema ou mensagem de erro para graduacao.ead20@fmu.br. 
 

2. Consigo acessar minhas disciplinas, mas estou com problemas com algum elemento do ambiente 
virtual. 
Contate o suporte técnico por meio do fórum suporte técnico. 
 

3. Não entendi alguma informação / instrução do material de estudo ou do fórum. 
Contate o tutor via fórum de dúvidas. 
 

4. Não recebi o feedback ou estou insatisfeito com a resposta / comportamento do tutor. 
O prazo para respostas é de 48hs úteis e o feedback da participação no fórum de discussão é de duas 
semanas. Se o prazo for ultrapassado, contate o tutor por mensagem no próprio Blackboard e, se não 
resolver, o coordenador responsável por meio do e-mail caue.lima@fmu.br. 
 

5. Não entendi o critério empregado para gerar minha nota. 
Contate o tutor por meio do fórum de dúvidas e, se não ficar satisfeito com a resposta ou não houver 
resposta, o coordenador responsável por meio do e-mail caue.lima@fmu.br. 
 

6. Gostaria da vista da avaliação presencial. Como proceder? 
Não há possibilidade de vista. 
 

7. Fui reprovado na disciplina em EAD, como proceder?  
O aluno deverá, no semestre seguinte, se matricular na disciplina, arcando com as custas da 
dependência. 

mailto:graduacao.ead20@fmu.br
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8. Gostaria de conhecer meu tutor pessoalmente. É possível? 

Periodicamente realizaremos encontros presenciais opcionais entre os tutores e os alunos. 
 

9. Quanto valem o quiz e o game? 
Nenhum dos dois são levados em consideração no cômputo da nota. Trata-se de oportunidade para o 
aluno sedimentar seus conhecimentos. 
 

10. Perdi o prazo para a participação no fórum de discussão. E agora? 
Se o prazo não for dilatado, o aluno perderá a nota referente a esta participação, mas computará as 
demais participações nos outros fóruns de discussão.  
 

11. Não fui dispensado da disciplina EAD. O que houve? 
Não foram dispensados os alunos que não possuem aprovação nas matérias equivalentes.  
 

12. A reprovação em disciplina EAD se soma às demais para retenção no semestre? 
Sim. O aluno que for reprovado em cinco disciplinas, inclusive EAD, será retido no semestre em que se 
encontra. 
 

13. Estou no 9º semestre (Tópicos III) e já cursei as disciplinas oferecidas. Posso solicitar dispensa? 
Não. Ainda que haja similaridade nos conteúdos, a abordagem é distinta. Além disso, não há matéria 
equivalente à Tópicos do Direito III. 
 

14. Observei quase 300 aulas em Tópicos III. Terei que assistir todas elas para a realização das provas? 
Não. O tutor abordará os temas que mais possuem incidência no exame da ordem nos fóruns de 
discussão e apenas esses serão exigidos nas avaliações. 
 

 

 


