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A recepção do espaço EaD Unochapecó realiza o
atendimento aos alunos, professores e comunidade
acadêmica em geral. O Atendimento é realizado ao
público interno e externo por e-mail, telefone,
whatsapp e presencialmente, da mesma forma
auxilia os demais setores com documentos de rotina
interno e externo.

Recepção 



SALAS DE TUTORIA 
O espaço do Ead Unochapecó conta com duas salas equipadas para

tutoria. Os alunos podem entrar em contato com o setor e agendar um

horário com o professor para tirar eventuais dúvidas sobre o curso.

 



A Ead Unochapecó conta com

uma sala de estudos equipada

para os alunos que precisam

de um espaço reservado para

estudar ou acompanhar as

aulas.

 

Sala de Estudos 



Também  conta com uma sala
de convivência para que

coordenadores,  professores,
alunos e técnicos  possam

desfrutar durante os
intervalos.

 

 

Sala de Convivência 



SALA DOS PROFESSORES E TUTORES
A sala dos professores e tutores é um espaço reservado para que os

mesmos planejem e organizem as aulas, avaliações e demais atividades.

Além de conter um pequeno acervo de materiais e guarda volumes

individuais com chave. 

 



A sala de reuniões é um

espaço destinado para

reuniões da equipe,

professores e coordenadores

para debater sobre questões

da área.

Sala climatizada e equipada

com projetor, quadro branco,

mesa e cadeiras  

Sala de Reuniões



O setor conta com um assistente

administrativo  que é responsável pelo

atendimento ao público externo e interno

além de elaborar, analisar e publicar

documentos oficias como editais e

contratos, organizar ações de

planejamento, auxiliar no controle de

despesas da área, sistematizar os dados,

entre demais tarefas semelhantes.

 

Assistente Administrativo



A coordenação  e designer educacional é
responsável por companhar e supervisionar a
produção gráfica de textos e materiais didáticos,
elaborar relatórios, orientar e capacitar os 
 coordenadores, professores e tutores para
atuação, abordando o modelo pedagógico e seus
processos.

Coordenação e Designer
Educacional



Cada coordenador de curso possui uma

sala para atendimento direcionado.

Sala climatizada com equipamentos

necessários para atendimento interno e

externo. 

Coordenação de Cursos



O tutor de apoio técnico tem em suas atribuiçoes  
 auxiliar alunos, professores e a coordenação
publicando materiais dentro do sistema virtual
"Minha Uno", checando se todas as ferramentas
estão em perfeita utilização, atualizando avisos e
calendários e o suporte em demais questões
técnicas e administrativas.

Tutoria de Apoio Técnico
 



O responável técnico de Rádio, Tv e

Cinema tem a função de atender os

professores durante as gravações,

cinegrafia e operacionalização das

transmissões, bem como providenciar e

proceder a manutenção e conservação

dos equipamentos dos estúdios.

 

Técnico de Rádio, TV
e Cinema



Os técnicos responsáveis por revisão realizam o
recebimento de todo o material didático, fazem a
revisão ortográfica e linguística antes da
disponibilização para os estudantes.

Revisor de Texto e
Diagramação

A diagramação organiza e padroniza todos os
materiais diáticos. 



Estúdios de Gravação
Contamos com estúdios com equipamentos de som e imagem de
ponta para proporcionar a melhor experiência para os alunos e

professores.


