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6 PILARES OBRIGATÓRIOS PARA A CONCLUSÃO DO CURSO-PROGRAMA 

ESPECIAL DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DE DOCENTES – R2 

 

1º. Pilar) Tempo mínimo para a conclusão do curso: 

 

Todos os cursos deverão ter duração mínima de 7 meses e máxima de 18 meses, contados a 

partir da data de pagamento da primeira mensalidade. 

Opção de parcelamento 

do curso 

Previsão de conclusão do 

curso 

1 (à vista) 7 meses 

12 vezes 12 meses 

18 vezes 18 meses 

24 vezes 24 meses 
 

 

2º. Pilar) Participação de Encontros Presenciais: 

 

Durante o curso serão realizados 3 encontros presenciais, conforme datas, horários e locais 

programados, que serão comunicados com antecedência, via e-mail, a cada aluno. Em caso de não 

formação de turma ou falta justificável, o aluno deverá entrar em contato pelo email: 

agendaeducacional@faved.com.br para que se avalie a disponibilidade de um professor. 

 

Encontro Disciplinas que serão ministradas nos encontros 

1º Encontro Prática Pedagógica I Libras 

2º Encontro Inovações Tecnológicas Educação em Direitos Humanos 

3º Encontro Estágio Supervisionado  
 

3º. Pilar) Ter aprovação em todas as disciplinas, com nota mínima de 70 (setenta) pontos: 

 

Durante o curso, serão distribuídos 100(cem) pontos para cada disciplina. O aluno deverá 

fazer avaliações, resumos, resenhas críticas e projetos, de acordo com a metodologia utilizada 

pelo professor responsável pela disciplina.  

Lembrando que as atividades acadêmicas serão disponibilizadas de acordo com a opção 

escolhida pelo aluno no 1º pilar. 

As dúvidas e maiores esclarecimentos a respeito das atividades avaliativas deverão ser 

enviadas pelo e-mail: avaliacao@faved.com.br 

Segue abaixo o quadro demonstrativo das avaliações: 
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Avaliações e 

Trabalhos 
Descrição 

Valor 

(pontos) 

1ª PROVA 

“Avaliação 

OnLine” 

Será disponibilizado no Portal do aluno de acordo com a efetivação dos 

pagamentos. 

 As provas poderão ser realizadas através do link “AVALIAÇÃO ONLINE”. O 

aluno tem a opção de fazer a impressão desta avaliação, através do link 

“AVALIAÇÃO IMPRESSA”.  

30,0 

RESENHA 

CRÍTICA 

 

Será confeccionada uma Resenha Crítica para cada disciplina realizada nos 

Encontros Presenciais, exceto, para a disciplina de Estágio Supervisionado. 

O setor de Avaliação estará disponibilizando essa atividade através do e-mail do 

aluno.  

20,0 

2ª PROVA 

“Avaliação 

Presencial” 

Será disponibilizado no Portal do aluno após a conclusão de 70% do curso.  

O aluno deverá fazer a impressão da avaliação através do link “AVALIAÇÃO 

PRESENCIAL”, realizar o preenchimento da prova e ao final, encaminhar pelo 

correio, conforme endereço disponibilizado no rodapé deste informativo. 

30,0 

PROJETO 
O setor de Avaliação estará disponibilizando essa atividade através do e-mail do 

aluno, após a conclusão de 50% do curso. 
20,0 

 

 

4º. Pilar) Ter quitado todas as parcelas do curso: 

O diploma somente será emitido pela ISEED – Instituto Superior de Educação Elvira Dayrell, 

após a comprovação de quitação de todas as parcelas do curso. 

 

5º. Pilar) Envio de todos os documentos (2 vias autenticadas em cartório): 

O aluno tem o prazo máximo de até quatro meses de curso, para enviar toda a documentação, 

conforme especificado abaixo: 

 1 cópia autenticada do Diploma e Histórico de Graduação 

 1 cópia autenticada do Diploma e Histórico do Ensino Médio (2º Grau) 

 1 cópia autenticada do CPF e Carteira de Identidade 

 2 Fotos 3x4 

 1 cópia autenticada da Certidão de Nascimento ou Casamento 

 1 cópia autenticada do Título de Eleitor com comprovante da última eleição 

 1 cópia autenticada do Certificado de Reservista se for do sexo masculino 

 Comprovante de residência (cópia simples) 
 

 

6º. Pilar) Ser aprovado no Estágio Supervisionado: 

O estágio é obrigatório e poderá ser feito a partir do pagamento da 1ª mensalidade.  

O aluno receberá por e-mail toda a documentação e manual pertinente ao estágio 

supervisionado. A pasta de estágio deverá ser enviada à FAVED para correção pelo e-mail: 

professores@faved.com.br. 
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