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PALAVRA DA DIREÇÃO

Caro(a) estudante,

É com grande satisfação que lhe damos boas-vindas aos Cursos de Pós-Graduação da modalidade EAD da Faculdade
FINOM de Paracatu-MG.

Agradecemos por ter nos escolhido e, antes de tudo, queremos reafirmar o nosso compromisso na formação de
profissionais capacitados para um mercado de trabalho altamente competitivo, tanto do ponto de vista técnico quanto
ético e humanístico, acreditando que a relação de ensino-aprendizagem deva constituir uma experiência estimulante,
produtiva e prazerosa.

Saiba que, desde já, você não estará sozinho nessa caminhada. Nossa equipe multidisciplinar estará pronta a atender-
lhe no que for preciso e no que se fizer necessário para alcançar os objetivos do curso em relação à sua formação.

Um grande abraço e uma excelente jornada de aprendizagem a todos!

Diretoria - Faculdade FINOM.



ORGANIZAÇÃO DO CURSO

O curso de Pós-Graduação terá a duração mínima de 6 (seis) meses, organizado
em 3 (três) Módulos sequenciais; em cada um deles, o estudante irá estudar um
conjunto de disciplinas propostas.

Utilizaremos como ambiente Virtual de Aprendizagem a plataforma Moodle,
contando com o apoio e o acompanhamento do tutor à distância de referência
do Curso, prestando ao estudante o suporte durante todo o processo de ensino-
aprendizagem. 



CRONOGRAMA DO CURSO

Início das
 Aulas

Envio das orientações 
de acesso ao AVA por 
e-mail.

Disciplinas
Módulo 1

Disciplinas
Módulo 2

Disciplinas
Módulo 3

   

Dia 16 de setembro de 2022 17 de setembro a 17
de novembro de 2022

18 de novembro de
2022 a 01 de fevereiro 
de 2023.

02 de fevereiro
a 15 de Março
de 2023



ESTRUTURA DAS DISCIPLINAS

Cada disciplina será estruturada no AVA de acordo com a sua carga horária, por meio da
qual o estudante seguirá a trilha de aprendizagem proposta no que diz respeito à leitura do
material didático, à realização dos exercícios e, por fim, à realização das atividades
avaliativas.

A seguir, vamos conhecer melhor cada uma delas.



Disciplinas com carga horária de 20H a 28H

ESTRUTURA DAS DISCIPLINAS

Instruções Iniciais Conheça o Professor Estação 1 Avaliação 
Avaliação de 

Recuperação  
Local onde estarão 
disponíveis o vídeo 

institucional, o 
cronograma da 

disciplina e o manual do 
estudante.

Local onde estará
disponível a

apresentação do tutor à
distância.

Local onde estará
disponível o

material didático a
ser estudado.

Local onde estará 
disponível a 
avaliação da 

disciplina.

Local onde estará 
disponível a 
avaliação de 
recuperação.



Disciplinas com carga horária de 30H a 36H

ESTRUTURA DAS DISCIPLINAS

Instruções Iniciais Conheça o Professor
Estação 1
Estação 2 Avaliação 

Avaliação de 
Recuperação  

Local onde estarão 
disponíveis o vídeo 

institucional, o 
cronograma da 

disciplina e o manual do 
estudante.

Local onde estará
disponível a

apresentação do tutor à
distância.

Locais onde estarão
disponíveis os

materiais didáticos a
serem estudados.

Local onde estará 
disponível a 
avaliação da 

disciplina.

Local onde estará 
disponível a 
avaliação de 
recuperação.



Disciplinas com carga horária de 40H a 56H

ESTRUTURA DAS DISCIPLINAS

Instruções Iniciais Conheça o Professor
Estação 1
Estação 2
Estação 3

Avaliação 
Avaliação de 

Recuperação  

Local onde estarão 
disponíveis o vídeo 

institucional, o 
cronograma da 

disciplina e o manual do 
estudante.

Local onde estará
disponível a

apresentação do tutor à
distância.

Local onde estará 
disponível a 
avaliação da 

disciplina.

Local onde estará 
disponível a 
avaliação de 
recuperação.

Locais onde estarão
disponíveis os

materiais didáticos a
serem estudados.



NOSSOS CONTATOS
Unidade Finom Paracatu (38) 3311 2000

NEAD Local - nead@finom.edu.br 

NEAD Nacional - nead.nacional@cscdf.com.br 


