


INFORMAÇÕES PARA ABERTURA DE
POLO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

Educação a distância – EAD

Conforme o Decreto 9.057/2017, de 25 de maio de 2017, considera-se educação a 
distância a modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos 
processos de ensino e aprendizagem ocorra com a utilização de meios e tecnologias 
de informação e comunicação, com pessoal qualificado, com políticas de acesso, 
com acompanhamento e avaliação compatíveis, entre outros, e desenvolva 
atividades educativas por estudantes e profissionais da educação que estejam em 
lugares e tempos diversos.

Polo de Educação a Distância

O Decreto 9.057/2017 define o polo de educação a distância como a unidade 
acadêmica e operacional descentralizada, no País ou no exterior, para o 
desenvolvimento de atividades presenciais relativas aos cursos ofertados na 
modalidade a distância.
Os polos de educação a distância devem manter infraestrutura física, tecnológica e 
de pessoal adequada aos projetos pedagógicos dos cursos ofertados e ao plano de 
desenvolvimento da instituição de ensino.
Os Polos de educação a distância são componentes importantes da EAD. Neles os 
estudantes recebem informações, contam com atendimento técnico-administrativo 
e ainda tem a oportunidade de se encontrar para debater e assistir às aulas 
transmitidas ao vivo.
Para se tornar um Polo, o espaço deve atender algumas condições que
envolvem, entre outras, sua dimensão, localização, instalações e a infraestrutura 
tecnológica necessária para a realização dos cursos. Uma vez cumpridas essas 
condições, é celebrado o contrato de parceria para fins educacionais entre o Centro 
Universitário FAG e os parceiros responsáveis pelos Polos de educação a distância.
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Quem pode ser um Polo de educação a distância da FAG

Instituições de ensino, em qualquer nível de formação, empresas e demais 
investidores interessados. 
Os interessados devem fornecer as informações, preenchendo o cadastro no site e 
fornecendo cópia dos documentos de constituição da empresa diretamente para o 
Consultor Comercial EAD da FAG ou enviar para o e-mail: gestaodepolos@fag.edu.br, 
ou, ainda, pelo correio, aos cuidados da Divisão de Gestão de Polos – NEAD FAG, 
Avenida das Torres, 500 – FAG – CEP 85.806-095 – Cascavel/Paraná.

Itens a ser informados:

1. INFRAESTRUTURA FÍSICA
 metragem das áreas edificadas (aproximado);
 metragem dos terrenos (aproximado);
 número de blocos (prédios) e pavimentos;
 número de salas para uso administrativo, com indicação das respectivas 
finalidades e metragens;
 número de salas de aulas com as respectivas metragens;
 caso possua laboratório de informática montado, informar o número de 
máquinas instaladas, configurações e capacidade;
 caso não possua laboratório, informar espaço que deverá ser utilizado para 
sua implantação, o prazo previsto para a execução e o respectivo número de 
máquinas a ser instaladas, configurações e capacidade;
 outras dependências (se houver).

2. FOTOS DAS INSTALAÇÕES, MOSTRANDO:
 fachada(s) do(s) prédio(s);
 recepção, sala de atendimento etc.;
 sala(s) de aula(s);
 laboratório de informática;
 banheiros;
 outras áreas, se houver.
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3. LOCALIZAÇÃO DO PRÉDIO NA CIDADE
 distância até o centro da cidade (aproximado);
 endereço completo, telefone(s) etc.;
 referencias para localização;
 tipo de pavimentação da via pública em frente ao prédio.

4. TIPO DE PESSOA JURÍDICA:
 Prestadora de Serviços;
 Associação;
 Instituto;
 Cooperativa;
 Outros.

Nota:
A seleção inicial dos parceiros é feita com base nas informações disponibilizadas 
pelos proponentes, bem como entrega de documentos solicitados, projetos e 
disponibilidade de recursos para os eventuais investimentos necessários. 
A seleção final e a celebração do contrato de parceria ocorrem após visita de 
verificação in loco das condições apresentadas. A abertura oficial dos novos Polos 
ocorre sempre antes do lançamento do Processo Seletivo, organizado 
semestralmente.
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Infraestrutura mínima necessária
 

 01 (uma) sala de aula com capacidade para 20 alunos ou mais;
 Sala(s) de aula com capacidade para atendimento simultâneo de todos os 
alunos matriculados no polo nas datas previstas para as atividades presenciais 
obrigatórias (espaço que pode ser disponibilizados pelo Polo mediante convênio 
com terceiro);
 Área física para funcionamento de Laboratório de Informática com espaço 
adequado para instalação de 10 (dez) computadores no mínimo;
 Sala para estudo / pesquisa no mínimo com 20 m²;
 Sala de recepção e atendimento;
 Sala para coordenação e tutoria com aproximadamente 20 m²;
 Sanitários para Portadores de Necessidades Especiais;
 01 (um) sanitário duplo masculino e outro feminino.
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Observações:
Os sanitários deverão ter revestimento cerâmico e estar em bom estado de
higiene e conservação.
Por determinação da legislação educacional será exigido um banheiro para cada 
grupo de 40 (quarenta) alunos, masculino ou feminino. (deve atender PNE).
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Equipamentos necessários para a(s) sala(s) de aula
 
a) Mesas e cadeiras (ou similar);
b) Uma mesa e cadeira para o monitor;
c) Um quadro em fórmica na cor branca 1,5 x 1,0 metros ou maior;
d) Instalação elétrica da sala, com ponto para conexão de microcomputadores;
e) Um canhão multimídia (data show), preferencialmente, e no mínimo com 1.500 
lumens;
f) Um microcomputador para Monitoria e acesso às teleaulas, com a seguinte 
configuração:

g) Uma Webcam (sem microfone embutido);
h) Um nobreak com 1 Kva ou superior, com 3 tomadas;
j) Sistema de som, com capacidade suficiente a atender às necessidades da sala;
k) Tela de Projeção;
l) Como alternativa aos itens e, j e k, pode ser disponibilizada uma Smart TV, com 50” 
ou mais.
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DUAL CORE 2 GHz (ou superior), 2 GB RAM, Multimídia, Leitora de DVD, 1 placa 
de Rede 10/100 e monitor de 15 polegadas, respeitando-se o Sistema 
Operacional Windows XP ou superior, Placa Aceleradora de Vídeo 1GB memória 
RAM (ou superior) com saída de TV, pelo menos duas portas USB, monitor de 15 
polegadas e Sistema Operacional Windows XP ou superior;
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Recursos Humanos

A contratação dos recursos humanos referentes à equipe técnica, administrativa e 
Coordenador do Polo é de responsabilidade da empresa parceira. A equipe 
necessária é composta por:

Coordenador Local
Para administrar a implantação e funcionamento do Polo e responder pelo Polo 
junto ao Centro Universitário FAG, bem como aos funcionários e alunos vinculados 
ao Polo.

Técnico-administrativo para atendimento (em quantidade compatível com o 
tamanho do polo / número de alunos vinculados)
Para atendimento e secretaria, para realizar a recepção dos candidatos, orientação 
para inscrição no processo seletivo, dúvidas sobre o modelo de EAD do Centro 
Universitário FAG e, embora não executem atividades de secretaria acadêmica, 
departamento financeiro e outros setores da FAG dos quais os alunos utilizam 
serviços, devem ter conhecimento do funcionamento dos mesmos para fornecer 
orientações sobre os procedimentos adequados.

Técnico-administrativo para laboratório de informática (em quantidade 
compatível com o tamanho do polo / número de alunos vinculados)
Para cuidar dos equipamentos do Polo de educação a distância e orientar os alunos 
para utilização dos mesmo.

Técnico-administrativo Monitor de sala (em quantidade compatível com o 
tamanho do polo / número de alunos vinculados)
Para acompanhamento das turmas durante os encontros presenciais.
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Divulgação Local

A divulgação, mídia local/regional é de responsabilidade do Polo conveniado, com 
orientação e suporte da FAG. O planejamento das campanhas e a criação das peças 
publicitárias são realizados pela FAG.

Remuneração do Polo

A receita repassada para o Polo é um percentual sobre o valor das mensalidades 
recebidas no mês. O valor médio das mensalidades é de aproximadamente R$ 
230,00 (duzentos e trinta reais).
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A FAG oferece:

20 (vinte) cursos de graduação:

Modelo de oferta via Web:
 Conteúdos organizados em módulos de 2 (duas) disciplinas;
 Avaliações presenciais a cada módulo (duas por semestre) ;
 Transmissão de teleaulas quinzenais (que podem ser acessadas via internet, 
no Polo ou em qualquer outro local, por opção do aluno);
 Ambiente Virtual de Aprendizagem e acesso ao Material Didático;
 Biblioteca virtual;
 Tutores a distância (auxiliam no processo de ensino e aprendizagem);
 Professores Formadores (ministram as teleaulas e acompanham o processo 
de ensino e aprendizagem);
 Treinamento para uso do AVA e das funcionalidades do sistema de registro e 
controle acadêmico para as atividades que competem ao Polo;
 Registro e controle acadêmico do aluno; e
 Emissão dos Certificados e Diplomas.

Administração

Ciências Contábeis

Ciências Econômicas

Geografia – Licenciatura

História – Licenciatura

Letras – Licenciatura

Pedagogia – Licenciatura

Superior de Tecnologia em Análise e Desenv. de Sistemas

Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental

Superior de Tecnologia em Gestão Comercial

Superior de Tecnologia em Gestão de Cooperativas

Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos

Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo

Superior de Tecnologia em Gestão Financeira

Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar

Superior de Tecnologia em Jogos Digitais

Superior de Tecnologia em Logística

Superior de Tecnologia em Marketing

Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais

Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet
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