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. QUAL O PRINCIPAL BENEFÍCIO DO NOVO MODELO

DE ENSINO PARA O ALUNO?
O momento socioeconômico e histórico influencia diretamente o comportamento das
pessoas e suas formas de aprender. Cada geração possui características próprias e
formas diferentes de adquirir conhecimento. Sua relação com a tecnologia também é
distinta, o que impacta na escolha de ferramentas para aprendizado. É um novo jeito de
pensar e se comportar, o que nos exige incorporar estratégias educacionais diferenciadas
em nossos modelos de ensino. Esta nova geração:

Consome informação
principalmente via
smartphones e têm
preferência por
conteúdos em vídeo
(curtos) e jogos de
aprendizagem;

Aprende de
múltiplas maneiras,
são multifocais e
convergem em
diferentes
plataformas;

Prefere conteúdos
visuais de alta
qualidade.

Está sempre
conectada por meio
de recursos
tecnológicos, mas
não abre mão da
comunicação ao vivo.

Então, desenhamos um modelo cujas premissas convergem para:
+ Disponibilidade
Teremos um conteúdo de alta qualidade disponível a qualquer hora e em qualquer lugar, o
que permite aos alunos serem mais independentes, buscarem por si mesmos informações
e conteúdos, que estarão disponíveis no crédito digital. Incentiva-se o autoaprendizado
online e nossos ambientes de aprendizado virtuais oferecerão a flexibilidade e a rapidez
que a nova geração tanto busca no desenvolvimento de suas competências.
+ Conectividade
Poderemos fazer a conexão entre os conhecimentos disponíveis: o conteúdo que faz parte
do crédito digital + o conhecimento do professor + o conhecimento do aluno. Então, o
conhecimento é construído em rede. Este modelo atende às premissas da nova geração,

que está sempre conectada por meio de recursos tecnológicos, mas não abre mão da
comunicação ao vivo. Teremos um modelo de educação que possibilitará informação nas
redes e flexibilidade para aprender.
+ Estabilidade
Nos créditos ao longo do curso, a oferta das disciplinas permite mais previsibilidade. O
aluno poderá programar sua vida financeira para alcançar seu sonho, que é a graduação.
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. QUAIS OS BENEFÍCIOS QUE O NOVO MODELO

DE ENSINO OFERECE?
• Estabilidade nos créditos ao longo do curso. Com isso, fica mais fácil para o
estudante projetar sua formatura e fazer seu planejamento financeiro para isso
• Ampliação da experiência de campus com mais opções de disciplinas presenciais
• Interatividade: o que permite a construção de seu conhecimento em rede.
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. O ALUNO VAI CONSEGUIR ACOMPANHAR, AO LONGO DOS PERÍODOS,

QUAIS COMPETÊNCIAS E HABILIDADES ELE JÁ ADQUIRIU? OU É
ALGO QUE ELE SÓ ALCANÇA 100% NO FINAL DO CURSO?
Sim, porque existem conjuntos de disciplinas, que, quando cursados, permitirão que
o aluno reconheça quais competências foram desenvolvidas. Teremos, ainda, as
certificações intermediárias, que garantirão o ingresso do aluno de forma mais rápida no
mercado de trabalho.
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. A EVOLUÇÃO DO ALUNO CONTINUA SENDO MEDIDA POR PERÍODO OU

AGORA O MAIS IMPORTANTE SÃO AS COMPETÊNCIAS E HABILIDADES? ISSO
É ALGO ÚNICO DA ESTÁCIO OU É PRÁTICA DE OUTRAS UNIVERSIDADES?
Todo aluno precisa cursar um conjunto de créditos (disciplinas) para obter sua graduação.
A maneira como escolhe cursar estes créditos (disciplinas) é que muda com o novo modelo
de ensino. Antes, ele, obrigatoriamente, cursava as disciplinas por período, dentro de
uma estrutura curricular rígida, onde o fechamento disciplinar era o modelo e a visão por
período era a única lógica possível. Esta visão ultrapassada não existe no novo modelo
de ensino. Agora temos a disposição dos créditos (disciplinas) em redes de conhecimento
que permitem o desenvolvimento de competências.
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. COMO SERÃO AS AULAS PRÁTICAS EM LABORATÓRIOS VIRTUAIS?

Estamos desenhando os novos Planos de Ensino e Planos de aula destas disciplinas para
fazer a interação entre o crédito digital e presencial.

