
              https://digital.fapam.edu.br/neeaps/ 

________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

P á g i n a  | 1                                                                        

 

 

 
 
 
 

NEEAPS - Núcleo Eclesial de Estudo e Ação Político Social 
e 

FAPAM - Faculdade de Pará de Minas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rua Mato Grosso, 503 – centro 
Divinópolis – MG 

Fone: (37) 3221-3066 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



              https://digital.fapam.edu.br/neeaps/ 

________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

P á g i n a  | 2                                                                        

1 – Boas Vindas 

 

Irmãos em Cristo,  

 

É uma grande satisfação tê-lo (a) conosco neste curso que se inicia. 

 

Estaremos refletindo sobre os diferentes cenários socioeconômicos e culturais da sociedade 

contemporânea e sua relação com a construção da consciência política/social.  

 

Com embasamento teórico e práticas, o curso de Formação Política busca formar cidadãos dotados 

de valores e competências para enfrentar a realidade com habilidades técnico-científicas e postura 

crítica e ética.  

 

Teremos encontros presencias e na modalidade a distância. Certamente será uma experiência 

enriquecedora no que tange à troca e à aquisição de conhecimentos. Na modalidade a distância, cada 

um poderá organizar os seus horários de estudos, exercitando sua autonomia. 

 

Esperamos alcançar juntos nossos objetivos nesse processo de aprendizagem.  

 

Sejam todos muito bem-vindos!  
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2 - Informações gerais sobre o Programa de Formação Política e o Ambiente Virtual 
 

O Guia do Aluno do NEEAPS é um conjunto sistemático de normas e procedimentos úteis para seu 

percurso acadêmico.  

2.1 - Requisitos de Participação: 
 

 Identidade cristã de vivência e participação; 

 Disponibilidade de tempo: compromisso de participar das etapas previstas e realizar todos os 
trabalhos solicitados; 

 Conclusão do ensino médio (exceções serão analisadas); 

 Compromisso de ser um agente multiplicador através da entidade que o apresentou para o 
curso. 
 

2.2 - Público-alvo 
 

 Lideranças das nossas comunidades, pastorais sociais, movimentos e organismos eclesiais; 

 Pessoas com responsabilidade em organização e movimentos sociais; 

 Pessoas que já assumem ou pretendem assumir cargos em instâncias partidárias. 
 

2.3 – Investimento 
 

 Contribuição de 15,00 por módulo para custos de material 

2.4 - Frequência por módulo 

 
Total 75% 
Chamada no início e no final de cada módulo. 

 

2.5 - Critério de Avaliação 

O processo de avaliação do programa se configura da seguinte forma: avaliação contínua, 
avaliação presencial e monografia. 
 

 Avaliação Continua: procedimentos de avaliação realizados por meio de atividades virtuais 
e/ou presenciais que visam acompanhar o processo de ensino e aprendizagem no decorrer 
da disciplina. 
 

 Avaliação Presencial: procedimentos de avaliação realizados simultânea e presencialmente 
nos locais determinados, e visam obter uma medida da aprendizagem do aluno ao final de 
um ciclo de aprendizagem ou da disciplina e considera o conjunto dos conteúdos tratados 
nessa etapa. 
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 Práticas com oficinas: Através das oficinas o aluno deve demonstrar capacidade de definir, 
analisar e tratar uma temática relevante para gestão pública. O trabalho pode ser individual 
ou em grupo e será desenvolvido em até 03 (três) meses no final das disciplinas. 

 

2.6 – Cronograma: 

Início: 26/05/2018 e Término 05/2019 

Dias e Horários: sábado de 8:30 às 12:00 e 13:00 às 17:00 h para os encontros presenciais, conforme 

calendário abaixo: 

Último prazo para a entrega do trabalho final: 06/2019 

 

2.7 – Modelo de ensino 

As metodologias adotadas para os conteúdos disponibilizados pelo NEEAPS Virtual fazem 

parte do estudo das metodologias ideais para o desenvolvimento das habilidades dos participantes. 

Abaixo é apresentado um organograma do modelo de aulas do NEEAPS Virtual. Os quatro eixos 

combinados compõem uma aula. Vamos a eles: 

Módulo 01 Ambientes Virtuais de Aprendizagem (Wellington José Borges) 
26/05/2018 a 
15/06/2018 

Módulo 02 Práticas com Oficinas (Maria da Consolação Faria) 
16/06/2018 a 
20/07/2018 

Módulo 03 
Política e Religião, Estado e Igreja Católica - Uma relação (Frei 
Leonardo Lucas) 

21/07/2018 a 
17/08/2018 

Módulo 04 Análise da Conjuntura Política/Social e Eclesial (Frei Leonardo Lucas) 
18/08/2018 a 
14/09/2018 

Módulo 05 As Religiões e a Sociedade (Padre José Raimundo Bechelaine) 
15/09/2018 a 
19/10/2018 

Módulo 06 A Constituição Brasileira (Júlia Alves Almeida Machado) 
20/10/2018 a 
16/11/2018 

Módulo 07 Os Partidos Políticos (Hermes Alberto da Fonseca) 
17/11/2018 a 
14/12/2018 

Módulo 08 A Lei Eleitoral (Euder Monteiro – Cartório de Itaúna) 
15/12/2018 a 
18/01/2019 

Módulo 09 Filosofia Política (Padre José Raimundo Bechelaine) 
26/01/2019 a 
15/02/2019 

Módulo 10 Doutrina social da Igreja I (Padre Emerson) 
16/02/2019 a 
15/03/2019 

Módulo 11 Doutrina social da Igreja II (Dom José Carlos) 
16/03/2019 a 
26/04/2019 

Módulo 12 Doutrina Social da Igreja III (Padre Emerson) 
27/04/2019 a 
17/05/2019 

Módulo 13 Teologia Política (Frei Leonardo) 
18/05/2019 a 
14/06/2019 
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1 – Aula presencial: Será um encontro onde o professor irá introduzir o tema a ser trabalhado com o 

grupo. É um momento de exposição teórica do conteúdo e troca de experiências entre os 

participantes. 

2- Aula virtual: Apostila, PowerPoint, contendo a explicação técnica à temática abordada no encontro 

presencial. 

3 – Pappers ou Bibliografias complementares: serão selecionados pelo professor leituras, 

disponíveis na internet e/ou bibliotecas, acerca do conteúdo. 

 

4 – Mídias auxiliares: o professor poderá disponibilizar vídeos, animações ou similares. 

 

 

 

 

 

3 – Nossa Equipe 

 

Para que todo o conteúdo fique disponível para o aluno, existe em nossa instituição uma 

equipe que com todo carinho, desenvolve, disponibiliza e cuida das informações acerca da Neeaps 

Virtual. 

 

 

Coordenador: é o responsável por acompanhar as atividades realizadas 
pela equipe e analisar intempéries que venham a ocorrer, como a 
prorrogação de atividades, alteração de datas de encontros presenciais. Ele 
também elabora os cronogramas da disciplina e mantém um diálogo com 
os professores e tutores técnico-administrativos a fim de intermediar 
dúvidas relacionadas ao conteúdo com o professor responsável. 

 

 

 

Professor: é o responsável por esclarecer dúvidas acerca do conteúdo 
ministrado, além de preparar atividades e posteriormente avaliá-las e 
orientar os alunos em suas dúvidas, ele ainda desenvolve as avaliações 
presenciais e posteriormente as corrige. Estimula discussões, instigando o 
desenvolvimento do aluno. Ele mantém sempre um diálogo com os tutores 
técnico-administrativos e o coordenador. 

 

Aula presencial     Apostilas               Pappers            Mídias Auxiliares 
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Tutor técnico-administrativo: é o responsável por esclarecer dúvidas em 
relação a rotina mensal de estudos, além de oferecer o suporte ao 
ambiente virtual. Ele ajuda a alertar sobre datas e cronogramas da 
disciplina, reforçando os prazos de entrega das atividades, além de manter 
um diálogo com os professores e o coordenador, intermedia dúvidas com 
eles. As solicitações ao coordenador deverão ocorrer pelo ambiente 
virtual, através da tutoria técnico-administrativo. 

4 – Onde estão as atividades? 

As atividades estão disponíveis através do link: neeaps.fapam.edu.br 

Neste espaço estarão todas as informações necessárias para o desenvolvimento e realização 

das atividades pelo aluno. Também será possível a interação com colegas, tutores, equipe de suporte 

e professor. O ambiente está disponibilizado via web permitindo acesso ao conteúdo 24 hs por dia. 

3.1 – Como faço para acessar? 

ara acesso ao ambiente virtual de ensino o aluno pode acessar diretamente o link: 

neeaps.fapam.edu.br 

Digite seu nome no campo identificação de usuário e senha no campo senha 
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Para alterar sua senha, clique em cima do seu nome e em seguida em Preferências no canto 

esquerdo para acessar suas configurações no ambiente virtual de aprendizagem.  

 

 

 

 
Ao clicar em 
Preferência, várias 
opções irão surgir 
(relacionadas a 
conta do usuário, 
ao blog, e também 
ao emblemas) 
dentre elas, a opção 
de modificar a 
senha está 
disponível em 
Conta do usuário, 
Mudar a senha, 
como ilustrado na 
figura ao lado. 
Lembrando que a 
senha precisa 
iniciar com letra 
maiúscula, conter 
letras, símbolos 
gráficos e números. 
Ex.: Neeaps_2018 
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5 – Conteúdos de estudos 

Mensalmente serão disponibilizados conteúdos de estudos para os alunos. Esses conteúdos 

irão auxiliar no processo de aprendizagem do aluno e poderão ser em: videos, apostilas, 

artigos/leituras complementares, podcasts, simulações. 
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Neste espaço estarão todas as informações necessárias para o desenvolvimento e realização 

das atividades do aluno. Também será possível a interação com colegas, tutores, equipe de suporte 

e professor. O ambiente está disponível via web permitindo acesso ao conteúdo 24 horas por dia. 

 

 

6 -  Visualizando as notas: 

Após fazer as atividades e o professor responsável corrigí-las, as notas serão lançadas no 

portal. Para vizualizá-las, desça a barra de rolagem, clique em notas, como mostrado abaixo. 
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 6 – Como faço para enviar uma mensagem a um usuário em particular? 

No canto superior esquerdo, clique no envelope e no ícone azul. Pesquise pelo nome da 

pessoa com quem queira se comunicar e envie a mensagem. Para visualizar as mensagens recebidas, 

utilize o mesmo procedimento. 

 

 

7 – Avaliações: Integradas, pautadas no desenvolvimento de competências e 

habilidades. 

As habilidades desenvolvidas devem estar bem claras em cada módulo do 

programa/curso, bem como os objetivos de aprendizagem. 
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As atividades avaliativas serão montadas de acordo com os critérios de cada 

professor e poderão ser de múltipla escolha, participação em foruns, apresentação de 

texto dissertativo. 

 

8 – Dicas de comportamento: 

Regras de etiqueta e boa educação são sempre necessárias em qualquer ambiente de 

interação entre as pessoas. Não seria diferente na internet, por isso atualmente o termo ‘netiqueta’ 

tem sido muito utilizado. Netiqueta é uma palavra derivada da junção dos termos net e etiqueta e 

diz respeito à regras de bom convívio e boas maneiras entre os usuários da internet. 

Conheça abaixo algumas normas a serem observadas para um bom convívio entre os internautas: 

01 – Evite escrever mensagens em letra maiuscula. Na internet mensagens grafadas em letras 

maiusculas significam que a pessoa está gritando. 

02 – Evite formatar em exagero as mensagens, com cores e fontes variadas. 

03 – Sempre discuta com bons argumentos e ideias, nunca com o uso de palavrões e ofensas. 

04- Procure sempre se expressar da forma mais clara possível. 

05 – Seja sempre cordial, cumprimentando e se despedindo ao conversar com outro usuário e 

agradecendo sempre que for ajudado. 

06 – Quando utilizar algum outro texto que não for de sua autoria, sempre cite as fontes. 

07- Quando for responder alguma mensagem do forum, leia as respostas anteriores e tenha certeza 

de que estará contribuindo e não, sendo repetitivo. 

08 – E a última, regra de ouro: trate os outros como gostaria de ser tratado. 
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