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Caro (a) Aluno (a),         

 

 

Seja bem-vindo (a) à disciplina de Gestão Socioambiental e Qualidade em Saúde, ofertada na 

modalidade EaD, para o Curso de Sistemas Biomédicos.  

 

O curso foi especialmente elaborado para você, apresentando de maneira simples, clara e 

didática os temas essenciais dessa discussão.  

 

Queremos que você acompanhe ao máximo os ensinamentos e orientações do curso, por isso 

apresentamos algumas instruções para seu melhor aproveitamento.  

 

Orientações para realização e acompanhamento do Curso: 

 

1. Acompanhe o curso na ordem em que ele está disponibilizado. Ele está divido em 

Unidades/Etapas (que você reconhecerá pelos títulos em azul) e dentro de cada unidade os materiais 

necessários para o acompanhamento daquela temática. 

2. Para ter a visão geral do curso, acesse a barra lateral que aparecerá no canto esquerdo da 

tela.  

3. O acesso aos recursos (videoaulas, textos, links entre outros) é livre, ou seja, você 

poderá acessá-los quantas vezes quiser.  

4. A visualização dos vídeos deve ser completa (assistir o conteúdo até o fim). Somente 

depois disso você poderá seguir com o curso (aguarde o vídeo terminar). 

5. Quando você finalizar todas as atividades da Etapa aparecerá no canto direito da tela o 

ícone Marcar completo. 

6. Marque este ícone como completo e o conteúdo da próxima Unidade/Etapa será 

disponibilizado.  

7. Quando você realizar todas as atividades previstas na Unidade/Etapa aparecerá na barra 

abaixo do título o ícone CONCLUÍDO 

 

Material Didático 

1. O material didático do curso é dividido em itens de autoria própria e outros de 

curadoria.  

2. Todo o material próprio foi elaborado pelo(s) professores(s) do curso, portanto só está 

disponível para quem estiver inscrito.  
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3. O material de “Curadoria” é constantemente checado e está disponibilizado na rede 

mundial de computadores, em versões gratuitas. Caso tenha dificuldade para encontrar/acessar algum 

material indicado, entre em contato com a coordenação acadêmica.  

4. Outros materiais complementares poderão estar disponibilizados no ícone Para Saber 

Mais. Neste espaço você encontrará novos recursos para auxiliar em sua compreensão sobre 

determinado tema (textos, artigos, links) e se caracterizam como materiais complementares.  

Atividades avaliativas da parte EaD 

1. Você deverá realizar ao longo do curso algumas Atividades, que estarão 

disponibilizadas no link Agora Você. 

2. A quantidade de Atividades Avaliativas depende do formato do curso e a aprovação 

nelas é requisito obrigatório para a aprovação no curso.    

3. As atividades propostas poderão ser realizadas, no máximo, 2 (duas) vezes até que se 

atinja o percentual mínimo para aprovação de 60% de acertos. 

4. Faça as atividades quando estiver tranquilo e consulte sempre o material para respondê-

las.  

Calendário do Curso 

Nº DESCRIÇÃO DATA 

01 Início da oferta via Plataforma EaD 10/08/2021 

02 1º Encontro Presencial 31/08/2021 

03  1ª Avaliação Presencial 05/10/2021 

04 2º Encontro Presencial 26/10/2021 

05  2ª Avaliação Presencial 07/12/2021 

06 Exame de Recuperação Conforme Calendário FPCS 

 

 

 



 

 
____________________________________________________________________________________________________ 

Cursos de Extensão – Modalidade EaD_2020 

 

Canais de Comunicação 

1. As dúvidas acadêmicas podem ser encaminhadas para o e-mail 

secretariaacademica@fpcs.edu.br  

2. As questões acadêmicas deverão ser conversadas com o prof. da disciplina.  

3. As questões relativas ao suporte de tecnologia devem ser encaminhadas para 

suporteti@fpcs.edu.br 

4. Nosso atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h00 às 122h00, e sábado das 

8h00 às 12h00, pelos telefones (11) 94317-5173 (WhatsApp) ou (11) 4637-5335.  

5. Durante o período de isolamento, realizamos atendimento presencial somente com hora 

marcada (utilize os telefones acima para agendar). 

Desejamos um excelente curso e esperamos revê-lo (a) em outros eventos e cursos da 

Faculdade Paulista de Ciências da Saúde (FPCS).  

 

Bons estudos.  

Coordenação Acadêmica 

 

Faculdade Paulista de Ciências da Saúde 
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