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COMO ESTUDAR EAD

Este e-book foi elaborado para te auxiliar
nos seus estudos a distância.
 
Aqui vamos te explicar melhor o que é o
EAD, suas vantagens, desvantagens,
técnicas, métodos e dicas para você estudar
do seu jeito, e no seu tempo. Venha
desenvolver suas competências e trilhar
uma trajetória de conquistas com um novo
jeito de pensar.

 Elaborado por: Inove Cursos e UniFCV Polo
Nova Friburgo





O QUE É O EAD?
  Para quem deseja começar um curso a distância, a dica
é entender melhor como funciona o EAD. 
O Ensino a Distância é mais prático e simples do que
imaginamos. 
 A maior parte do curso acontece com auxílio da
internet, em um Ambiente Virtual de Aprendizagem,
chamado AVA (Ambiente Virtual do Aluno). 
  É nesta sala de aula virtual que o aluno assiste as aulas
em vídeo, acessa os conteúdos em texto, realiza as
tarefas e exercícios. 
  Ela também possui várias ferramentas como fóruns de
discussão, chats e videoconferências que possibilitam a
interação com os professores, tutores e demais alunos.          
Mesmo sendo uma graduação a distância, existem
algumas atividades presenciais como, por exemplo,
reuniões periódicas ou práticas de laboratório. As
provas finais e a apresentação do Trabalho de
Conclusão de Curso (TCC) também podem ocorrer
presencialmente.



VANTAGENS EAD?

  Com o EAD se tornando uma tendência, muitos alunos
optam por essa modalidade de ensino para se
profissionalizar de forma mais dinâmica e rápida.

sses candidatos buscam por:

Autonomia e flexibilidade: Você estuda onde quiser e no
ritmo que quiser, estuda no seu tempo. 

Qualidade no Ensino: A qualidade dos cursos oferecidos
a distância são a mesma do presencial, na Unifcv o
aluno tem acesso a todo conteúdo e material da
Universidade, tem aulas com o mesmo corpo docente, e
ao finalizar seus estudos irá recebe o mesmo diploma
do estudante que fez o presencial.



As aulas online: As aulas EAD da Unifcv são modernas e
interativas além de contar com 90% de professores com
mestrado ou doutorado em sua área de estudo. As aulas
dos módulos estão sempre disponíveis no portal do
aluno, podendo pausar e rever aulas quantas vezes for
necessário, além de tirar dúvidas com tutores e
professores online e se comunicar com os outros
estudantes Unifcv.

Custo benefício: Os valores mensais podem variar de
20% a 50% mais baratos do que os cursos presenciais,
além de não ter gastos com transporte, alimentação e
materiais didáticos, já que a Unifcv disponibiliza sua
biblioteca on-line para todos os alunos, onde podem
encontrar todo tipo de material para estudar de casa.

Reconhecida pelo MEC: Além de todos esses benefícios,
todos os cursos da Unifcv receberam nota 4,0 na
avaliação do Ministério da Educação, em uma escala de
até 5,0 pontos. 



Quais equipamentos preciso para estudar?

  Para estudar a distância devemos ter uma boa
internet e equipamentos eletrônicos preparados, como
computadores, celulares, fones de ouvidos. Apesar de
poder assistir as aulas pelo celular, é importante ter
acesso a um computador e um fone de ouvido. Isso irá
te ajudar na hora de fazer exercícios e trabalhos e para
escutar melhor as aulas, caso não tenha internet ou
computador em casa, confira a possibilidade de você
agendar horários para estudar no polo.

Planejamento e organização 

    Podemos entender o planejamento como o serviço de
preparação de um trabalho, de uma tarefa, com o
estabelecimento de métodos convenientes.

O que analisar para planejar seus estudos a distância

Ter objetivo: Vou dar o meu melhor pois quero
trabalhar nesta área em 4 anos! Os objetivos podem ser
metas de vida, ou obstáculos de conhecimento que você
deseja superar. 

COMO ESTUDAR A DISTÂNCIA



Conheça o cronograma: Leia a ementa do curso,
descubra quais as matérias que você deverá estudar
mês a mês. 

Organize suas tarefas de forma que seja melhor para
você, um exemplo seria do mais complexo para o mais
fácil. 

Use ferramentas para auxiliar seu planejamento de
estudos, agenda, lembretes e despertador, que podem
ajudar a lembrar dos afazeres. 

Com o planejamento pronto, é hora de separar um
horário em sua rotina para os estudos, pois se não
houver uma organização de horários para realizar as
tarefas, podemos nos acomodar e quando você menos
percebe, já virou uma bola de neve.

O que podemos fazer é criar um cronograma com os
horários.



Veja como pode ser feito um cronograma
- Tabela com os dias da semana na horizontal e os
horários na vertical; 
- Defina as atividades diárias mais importantes - Defina
o que vai ser estudado cada dia; 
- Fixe a tabela em algum lugar visível para você;
- Pode ser um só cronograma com os horários dos
estudos, definindo o que será feito a cada dia.



Local para estudos 

  Busque por espaços com mesa, cadeira, iluminação
boa e ambiente tranquilo. Muitas vezes estudamos no
sofá, deitados na cama, no ônibus, no horário do
almoço, afinal, uma das maiores vantagens do EAD é
poder escolher como e onde você vai estudar. Porém ter
um espaço adequado para estudos é algo que poderá
agregar muito para melhorar sua concentração. 
   Para obter um bom desempenho dedique-se somente
àquilo que seus limites permitem, nada de passar o dia
inteiro estudando sem nenhuma pausa. 

Evite desvios de atenção 

Desvios de atenção são comuns em sala de aula,
imagine fora dela, em casa, no trabalho. Evite ao
máximo esses desvios, algumas dicas são:

Na hora de estudar pela internet, feche as abas do
navegador, programas e aplicativos que não tenham
relevância com os estudos; 
- Coloque o celular no silencioso, no modo avião ou tire-
o de perto de você; 
- Faça uma atividade de cada vez;
- Estude em um ambiente livre de barulhos e longe de
outras pessoas; 
- Cansou, faça pausas.



Grupos e salas online 
 
- Se somos EAD não teremos colegas de sala, porém
existe a opção de termos grupos de estudos, com alunos
do seu polo ou da instituição de ensino; 
- Caso o seu curso ainda não tenha um grupo de
estudos, converse com o tutor do curso, veja a
possibilidade de criar, explique o motivo da criação do
grupo;
- Pode ser WhatsApp, Facebook ou qualquer outra
opção. Acredite, existem muitas pessoas estudando
junto com você. 

Não perca prazos 

  Fique atento a prazos de exercícios, provas, datas para
solicitar prova extra e liberação de notas. Estudando em
casa podemos relaxar e esquecer dos prazos a serem
cumpridos, então devemos nos programar para
começar a fazer as atividades de forma tranquila e
cumprir o prazo entregando um resultado final com
qualidade. Nunca devemos deixar algo para fazer de
última hora, pois provavelmente não irá gerar um bom
resultado. Para evitar entregas de baixa qualidade,
acumulo de trabalho e estresse, tente fazer atividades
grandes e importantes aos poucos.



Dúvidas

 Quando estiver com dúvidas, não hesite em procurar o
professor, um especialista, consultar em fóruns de
discussão, conversar com colegas do curso ou pesquisar
no Google. Toda dúvida é importante e buscar o
conhecimento só vai fazer você melhorar naquilo que
está estudando.

Não deixe de pesqisar sobre tópicos que você ainda não
tem conhecimento, os quais foram citados dentro de
uma matéria. Procure por: vídeos, filmes, podcasts,
blogs, etc. Amplie sempre seus conhecimentos. 

Pratique o que aprendeu 

Além de estudar, é super importante fazer exercícios
para fixar a matéria. Quando sentir que o assunto não
entrou na cabeça ainda, faça todos os exercícios e
procure por mais outros se necessário. Outra maneira
de absorver o conteúdo é colocando a teoria na prática.
Mesmo se não for um trabalho a ser feito, procure
outras maneiras de aplicar. Você pode começar a
praticar fazendo alguns trabalhos como freelancer, por
exemplo. 



Automotivação

Algumas formas de se automotivar: 
- Faça novas escolhas sempre que necessário; 
- Não tenha medo de errar; e aprender algo novo; 
- Sempre que atingir objetivos, permita-se dar uma
pequena recompensa para celebrar. 



O Ensino a Distância pode ser uma tortura ou fácil e
prazeroso, e é você quem vai decidir isso. 

Se seguir os passos que acabamos de te ensinar:
Planejamento 
Organização
Motivação

 Você tem tudo para levar seus estudos de forma leve e
rápida e se formar com um ótimo rendimento. Então,
agora é só se matricular em um de nossos cursos e
colocar o que você aprendeu em prática! 

Te desejamos todo sucesso na carreira e na vida! E pode
contar com a gente! 

Equipe Inove e UniFCV Polo Nova Friburgo

CONCLUSÕES




