


O CENTRO EDUCACIONAL DOM ALBERTO

O Centro Educacional Dom Alberto, desde 2003 busca excelência no ensino, 
sempre atento às tendências de formação e às necessidades do mercado de 
trabalho. Tem sede em localização privilegiada no centro da cidade de Santa Cruz do 
Sul, a instituição conta com uma ampla estrutura educacional que oferece 
educação básica em todos os níveis (Educação Infantil, Ensino Fundamental e 
Médio), cursos técnicos, graduação e pós-graduação.

Os professores da instituição estão em permanente aprimoramento acadêmico, 
levando conhecimento e experiência para estudantes que buscam crescimento 

 e pessoal por meio da educação. Além da  formação do seu 
corpo docente, a Faculdade Dom Alberto conta com um avançado suporte de 
biblioteca, com ampla oferta de livros e periódicos especializados, salas de aula e 
laboratórios. Este ensino moderno e  possibilita aos estudantes a -xão 
teórica e a experiência prática orientadas. A instituição possui excelente avaliação de 
seus cursos de graduação pelo Ministério de Educação (MEC), dados que se 
nos resultados conquistados pelos alunos no ENADE e nos exames da OAB e CFC.

Atualmente, possui nota máxima (5) no curso de graduação em Enfermagem, 
nota 4 nos cursos de Administração, Direito, Engenharia Civil, Fisioterapia, 
Odontologia, Letras EAD e Pedagogia EAD,  e  n o t a  3  n o  c u r s o  d e  C i ê n c i a s  
C o n t á b e i s  (numa escala de 1 a 5) no Índice Geral de Cursos (IGC), sendo 
estas avaliações realizadas pelo Ministério da Educação (MEC).

A instituição tem como  o comprometimento com a realidade social da qual faz 
parte, propondo-se a estimular a  sobre os problemas socioeconômi-cos e, 
assim, promover e participar do desenvolvimento regional harmônico e sustentável, 
buscando melhorias da qualidade de vida da população através da educação. Nesse 
contexto, a responsabilidade institucional implica não apenas em atender a 
demanda, mas em produzir aptidões intelectuais em que a formação humana é 
inseparável da formação acadêmica. Tem como principal proposta ampliar o acesso 
ao ensino de qualidade, com metodologia voltada para empre-gabilidade e 
desenvolvimento de competências  importantes para a carreira e 



• Cursos com notas 4 e 5 na avaliação do MEC;
• Modernos Laboratórios de Tecnologia e Saúde;
• Biblioteca com vasto acervo de títulos e ambiente de estudo;
• Salas de aulas climatizadas;
• Atividades práticas desde o 1º semestre letivo aliando prática e teoria, por meio
de metodologias ativas de ensino;
• Convênios com empresas de pequeno, médio e grande porte (regionais, nacio-
nais e multinacionais), instituições de saúde, clínicas, geriatrias, hospitais, escritó-
rios de advocacia, escritórios de contabilidade, Prefeituras Municipais da Região
do Vale do Rio Pardo (13 municípios circunvizinhos).

 

DIFERENCIAIS NA FORMAÇÃO ACADÊMICA E NOS CURSOS 

Oferecer oportunidades de educação, nas modalidades presencial e a distância, 
contribuindo para a formação de  conscientes e competentes, com-
prometidos com o comportamento ético e visando ao desenvolvimento regional.

MISSÃO

Ser uma instituição de Ensino Superior reconhecida na comunidade pela sua 
contribuição para o Desenvolvimento Regional.

VISÃO

1. Conduta ética em todas as situações e em todas as ações.
2. Excelência  como base para o empreendedorismo e o desenvol-
vimento regional.
3. Criatividade e inovação na prática pedagógica como meio de desenvolver a

4. Responsabilidade social em relação a todas as comunidades a que servimos.

VALORES



A Educação a Distância se insere em uma modalidade de educação formal carac-
terizada pelo distanciamento físico e temporal entre os sujeitos – professores e 
alunos – em que as tecnologias da informação e da comunicação são utilizadas 
como meios de compartilhar o conhecimento (correspondência, televisão, rádio e 
internet).

Nesse sentido, o aluno possui  para escolher o dia, o horário e o local 
mais adequado às suas necessidades para realizar os seus estudos. No Brasil, a 
Educação a Distância (EAD) foi legalizada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educa-
ção Nacional - LDBEN (BRASIL, Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996).

Esse disciplinamento legal demarca que a modalidade tem normas, regras e 
princípios cujas mudanças apontam para uma explicitação clara de seus princípios 
e exigências.  

Cabe destacar que, desde o reconhecimento no artigo 80 da LDBEN, a EAD vem 
assumindo papel relevante no elenco das políticas públicas, sendo alvo de várias 
regulamentações legais. São resoluções, portarias e decretos que indicam os 
caminhos permitidos e normativos para o reconhecimento de suas ações. 

Destaca-se ainda que, em 10 de fevereiro de 1998, o Decreto n. 2.494 regulamenta 
o Art. 80 da LDBEN (Lei n. 9.394/96) e estabelece:

 Art. 1º Educação a distância é uma forma de ensino que possibilita a autoapren-
dizagem, com a mediação de recursos didáticos sistematicamente organizados, 
apresentados em diferentes suportes de informação, utilizados isoladamente ou 
combinados, e veiculados pelos diversos meios de comunicação (BRASIL, Decreto 
n. 2.494, de 10 de fevereiro de 1998).

A Faculdade Dom Alberto possui credenciamento para a oferta dos cursos de 
graduação na modalidade EAD através da Portaria n° 247, publicada no D.O.U. 
de 23/3/2018, Seção 1, Pág. 11.

EAD – O QUE É A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA? 



Em resumo, podemos  que a educação a distância se insere em uma moda-
lidade de educação formal em que o aluno possui  para escolher o dia, 
o horário e o local mais adequado às suas necessidades.

Destacam-se como principais características e capacidades do aluno em EAD: 
•   Compromisso com sua própria formação; 
•   Motivação; 
•   Autonomia e disciplina para aprender; 
•   Pró-atividade; 

•   Disposição para interagir e colaborar para a construção do conhecimento.

Para que este processo alcance o sucesso desejado tanto pelo aluno quanto pela 
Instituição, é necessário que seja elaborado um bom planejamento, e que este 
sirva como um roteiro, um documento orientador da caminhada do aluno e do 
tutor, e que seja conhecido por todos os envolvidos. 

Os conteúdos propostos, objetivos, atividades de  e avaliativas foram 
organizados para contribuir com o desenvolvimento do processo de aprendiza-
gem.

É imprescindível compreender que cada atividade está relacionada a um objetivo 
e conteúdo propostos para a formação do educando. Entretanto, por melhor que 
seja a proposta da Instituição, o sucesso da aprendizagem na modalidade a 
distância depende do esforço individual. 

VANTAGENS DO ENSINO EAD

•   Flexibilidade de horário;
•   Acesso ao conteúdo das disciplinas 24h por dia; 
•   Comunicação com o professor e outros alunos; 
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OPORTUNIDADES GLOBAIS DO EAD



• Participação em discussões e assuntos relacionados ao conteúdo da discipli-
na e do curso;
• Reforço da aprendizagem;
• Nova forma de vivência e oportunidade de contato com o professor, tirando
melhor proveito dessa interação para orientação de atividades e estudos;
• Esclarecimento de dúvidas;
• Desenvolvimento da organização do auto estudo e de senso de responsabili-
dade.

COMO FUNCIONA? 

O aluno, após ter efetuado sua matrícula, receberá um login e uma senha que 
permitirá seu acesso à plataforma de aprendizagem. Sempre que o aluno entrar 
neste ambiente virtual, suas ações e interações serão registradas. No sistema, ele 
terá acesso ao material em formato de texto, um volume por disciplina, podendo 
vir a imprimi-lo.

O aluno contará, também, com as vídeo-aulas, gravadas e preparadas, de acordo 
com os conteúdos, pelos professores da Faculdade Dom Alberto. O aluno terá a 

adas. 
As avaliações acontecerão de modo semestral, no polo de ensino cadastrado. 
A Faculdade Dom Alberto conta com:

• MATERIAIS DE BOA QUALIDADE: materiais estes que foram preparados por
professores mestres e doutores, para serem usados em regime de autoaprendiza-

a e multimídia);
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•  SISTEMA DE AVALIAÇÃO: transparente que permite a  do aprovei-
tamento escolar do aluno e do desempenho dos professores.

• Participação em discussões e assuntos relacionados ao conteúdo da discipli-
na e do curso; 
•   Reforço da aprendizagem; 
• Nova forma de vivência e oportunidade de contato com o professor, tirando 
melhor proveito dessa interação para orientação de atividades e estudos; 
•   Esclarecimento de dúvidas; 
• Desenvolvimento da organização do auto estudo e de senso de responsabili-
dade. 

COMO FUNCIONA? 

O aluno, após ter efetuado sua matrícula, receberá um login e uma senha que 
permitirá seu acesso à plataforma de aprendizagem. Sempre que o aluno entrar 
neste ambiente virtual, suas ações e interações serão registradas. No sistema, ele 
terá acesso ao material em formato de texto, um volume por disciplina, podendo 
vir a imprimi-lo.

O aluno contará, também, com as vídeo-aulas, gravadas e preparadas, de acordo 
com os conteúdos, pelos professores da Faculdade Dom Alberto. O aluno terá a 

adas. 
As avaliações acontecerão de modo semestral, no polo de ensino cadastrado. 
A Faculdade Dom Alberto conta com:

• MATERIAIS DE BOA QUALIDADE: materiais estes que foram preparados por 
professores mestres e doutores, para serem usados em regime de autoaprendiza-

a e multimídia);
• SISTEMAS DE INTERAÇÃO: serão usados fóruns, chats, bate-papos, adequados 
a população e aos objetivos de aprendizagem;
• SISTEMA DE AVALIAÇÃO: transparente que permite a  do aprovei-
tamento escolar do aluno e do desempenho dos professores.

• Participação em discussões e assuntos relacionados ao conteúdo da discipli-
na e do curso; 
•   Reforço da aprendizagem; 
• Nova forma de vivência e oportunidade de contato com o professor, tirando 
melhor proveito dessa interação para orientação de atividades e estudos; 
•   Esclarecimento de dúvidas; 
• Desenvolvimento da organização do auto estudo e de senso de responsabili-
dade. 

COMO FUNCIONA? 

O aluno, após ter efetuado sua matrícula, receberá um login e uma senha que 
permitirá seu acesso à plataforma de aprendizagem. Sempre que o aluno entrar 
neste ambiente virtual, suas ações e interações serão registradas. No sistema, ele 
terá acesso ao material em formato de texto, um volume por disciplina, podendo 
vir a imprimi-lo.

O aluno contará, também, com as vídeo-aulas, gravadas e preparadas, de acordo 
com os conteúdos, pelos professores da Faculdade Dom Alberto. O aluno terá a 

adas. 
As avaliações acontecerão de modo semestral, no polo de ensino cadastrado. 
A Faculdade Dom Alberto conta com:

• MATERIAIS DE BOA QUALIDADE: materiais estes que foram preparados por 
professores mestres e doutores, para serem usados em regime de autoaprendiza-

a e multimídia);
• SISTEMAS DE INTERAÇÃO: serão usados fóruns, chats, bate-papos, adequados 
a população e aos objetivos de aprendizagem;
• SISTEMA DE AVALIAÇÃO: transparente que permite a  do aprovei-
tamento escolar do aluno e do desempenho dos professores.

• Participação em discussões e assuntos relacionados ao conteúdo da discipli-
na e do curso; 
•   Reforço da aprendizagem; 
• Nova forma de vivência e oportunidade de contato com o professor, tirando 
melhor proveito dessa interação para orientação de atividades e estudos; 
•   Esclarecimento de dúvidas; 
• Desenvolvimento da organização do auto estudo e de senso de responsabili-
dade. 

COMO FUNCIONA? 

O aluno, após ter efetuado sua matrícula, receberá um login e uma senha que 
permitirá seu acesso à plataforma de aprendizagem. Sempre que o aluno entrar 
neste ambiente virtual, suas ações e interações serão registradas. No sistema, ele 
terá acesso ao material em formato de texto, um volume por disciplina, podendo 
vir a imprimi-lo.

O aluno contará, também, com as vídeo-aulas, gravadas e preparadas, de acordo 
com os conteúdos, pelos professores da Faculdade Dom Alberto. O aluno terá a 

adas. 
As avaliações acontecerão de modo semestral, no polo de ensino cadastrado. 
A Faculdade Dom Alberto conta com:

• MATERIAIS DE BOA QUALIDADE: materiais estes que foram preparados por 
professores mestres e doutores, para serem usados em regime de autoaprendiza-

a e multimídia);
• SISTEMAS DE INTERAÇÃO: serão usados fóruns, chats, bate-papos, adequados 
a população e aos objetivos de aprendizagem;
• SISTEMA DE AVALIAÇÃO: transparente que permite a  do aprovei-
tamento escolar do aluno e do desempenho dos professores.



GESTÃO DO ENSINO EAD

O aluno da educação a distância deverá organizar seu tempo para melhor desen-
volver seu processo de ensino aprendizagem. Para isso, seguem algumas dicas:

1º. TER DISCIPLINA: planeje e organize seus estudos, reservando, no mínimo, 1 
(uma) hora do seu dia para o estudo da disciplina a distância. Faça do estudo uma 
prática constante! Assim, quando uma avaliação acontecer, você estará prepara-
do(a) para fazê-la.
2º. TER PERSISTÊNCIA: ao longo do processo de aprendizagem à distância, 
você poderá se deparar com situações novas. Não desanime, seja persistente 
nos estudos. Explore o material disponibilizado para você, esteja atento(a) ao 
cronograma das atividades propostas, esforçando-se para realizá-las antes do 
prazo previsto. Recorra ao professor sempre que necessitar de ajuda. 
3º. PARTICIPAR E COLABORAR: existem atividades em que a troca de experiên-
cias e ideias com os colegas e professor é fundamental para que todos desen-
volvam melhor compreensão sobre o assunto. Participe das atividades propos-
tas pelo professor, sejam elas individuais ou coletivas. Elas foram planejadas 
para que você alcance os objetivos da disciplina. Crie uma rede de colaboração 
com a sua turma: compartilhe ideias, textos, materiais, notícias. 
4º. QUESTIONAR: caso não compreenda alguma ideia ou conceito, envie uma 
mensagem ao professor, solicitando-lhe esclarecimentos. Além disso, retorne à 
aula e ao material virtual, sempre que julgar necessário.  
5º. SER AUTÔNOMO: pergunte-se sempre o que é relevante aprender e como 
você pode aprender. Exercite sua autonomia!  

Na Faculdade Dom Alberto, você contará com uma equipe multidisci-
plinar, preparada para atendê-lo(a) em questões tecnológicas, educacionais 

conforto no 
processo de aprendizagem, é contribuir para que você: seja um p

ilizar pela 
apte às novas 

enso crítico; 
seja criativo(a) e tenha uma visão integradora.  



PROCESSO SELETIVO

Bem vindos ao processo seletivo para os cursos de graduação na modalidade 
de Educação a Distância (EAD) da Faculdade Dom Alberto.

O processo seletivo da Faculdade Dom Alberto tem por objetivo a classificação 
de candidatos a matrícula na faculdade e, consiste na aplicação de uma prova
com redação para estudo superior nos seguintes cursos:

CURSOS DE GRADUAÇÃO 
NA MODALIDADE EAD

DURAÇÃO EM SEMESTRES

Ciências Biológicas - Licenciatura

Física - Licenciatura 8

8

 O processo seletivo da Faculdade Dom Alberto está aberto para candidato:
• Portador de Certificado do Ensino Médio ou equivalente;
• Portador de Diploma de Ensino Superior, devidamente registrado;
• Que estiver concluindo o Ensino Médio ou equivalente.

No dia do processo seletivo:

OBRIGATÓRIO: Trazer o original da carteira de identidade; Lápis, caneta
 (azul ou preta) não corrigível, borracha e 1kg de alimento não perecível. 

INFORMAÇÕES: Processo Seletivo da Faculdade Dom Alberto
 Telefone: 0800 006 6370.

EXAME 
(PROCESSO SELETIVO)

1º. SABADO DO MÊS (Oficial)

AGENDADO

Geografia - Licenciatura

Letras - Português/Inglês 8

8

Matemática - Licenciatura

Pedagogia - Licenciatura 8

8



O EXAME DO PROCESSO SELETIVO
O exame do processo seletivo será constituído de:

- Redação Dissertativa:

- Prova Objetiva:
A prova consiste em 20 questões de múltipla escolha baseadas em conhecimentos
gerais.

A redação terá um tema para dissertação, em no mínimo de 15 e máximo de 30
linhas. Avaliando o candidato quanto aos conhecimentos linguísticos adquiridos
no ensino médio e quanto a capacidade de expressão, utilizando adequadamente
os recursos da linguagem.

LOCAL DO EXAME:
junto ao gestor. A prova terá duração máxima de 3h (três horas).

Não será permitido portar celular, bem como quaisquer outros aparelhos eletrôni-
cos, tais como, rádios, relógios comunicadores, relógios-calculadores, computa-
dores e todos os demais tipos de equipamentos eletrônicos e qualquer forma ou 
fonte de consulta.

MATRÍCULA
A matrícula dos candidatos  terá início todo 15º a 25º dia do mês, 
mediante a apresentação da documentação:
•
• Histórico Escolar correspondente ao curso concluído;
• Provar estar em dia com as obrigações do Serviço Militar;
• Certidão de Nascimento (ou casamento);
• Título de eleitor;
• Cédula de Identidade;
• CPF – Cadastro de Pessoa Física;
• 02 fotos 3x4, recente;
• Comprovante de residência.
•   RG do aluno.
•   Comprovante de Residência do aluno.

Avaliação: A prova objetiva + redação: nota de 0(zero) a 20(vinte), sendo que, será 




