Processo de Rematrículas para 2018/01

Informativo para os cursos de graduação:

Disciplinas na Modalidade de Educação à Distância

Com base na Portaria 1134/2016 (DOU nº 196, terça-feira, 11 de outubro de 2016,
Seção 1, Página 21), a Unicnec oferece disciplinas ministradas integralmente na
Modalidade de Educação a Distância – EAD, nas quais poderão matricular-se
acadêmicos dos cursos de graduação presenciais. De acordo com a legislação citada,
as instituições de ensino superior podem oferecer até 20% da carga horária total do
curso na modalidade EAD, sendo que as avaliações das disciplinas ofertadas nessa
modalidade devem ser obrigatoriamente presenciais.
A Unicnec considera muito importante que seus alunos estejam em sintonia com as
mais atuais tecnologias já que os profissionais que o mercado busca, devem estar
plenamente familiarizados com elas. A modalidade EAD traz inúmeros benefícios aos
acadêmicos; entre eles, a flexibilidade em termos de horários e a possibilidade de
gerenciar com autonomia seus estudos, essa também uma capacidade esperada dos
profissionais no mundo atual.
A oferta de disciplinas à distância está prevista no Edital do Processo de Vestibular
(disponibilizado no momento da inscrição) e no Guia Acadêmico (disponível no site
unicnecosorio.cnec.br/).


Para acadêmicos matriculados nas estruturas em extinção ou estruturas
anteriores a 2016/01:

Para os acadêmicos dos cursos de Administração, Ciências Biológicas, Ciências
Contábeis, Informática, Direito, Educação Física – Bacharelado, Educação Física
– Licenciatura, Gestão Comercial, Letras, Matemática, Psicologia e Pedagogia,
no semestre 2018/01, as seguintes disciplinas serão oferecidas na modalidade EAD:





Comunicação e Expressão – 80 horas
Sociologia – 40 horas
Filosofia – 40 horas
Psicologia – 40 horas











Filosofia da Educação – 40 horas
Sociologia da Educação – 40 horas
Metodologia e Pesquisa Científica – 40 horas
Política e Legislação da Educação Básica – 80 horas
História do Direito* – 80 horas
Métodos Alternativos de Solução de Conflitos* – 40 horas
Introdução às Ciências Sociais* – 40 horas
Sociologia Jurídica* – 40 horas
Filosofia Geral e do Direito* – 80 horas

Obs.: *As cinco últimas disciplinas são específicas do curso de Direito.


Para acadêmicos matriculados nas novas estruturas – ingressantes a
partir de 2016-01:

Para os acadêmicos dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Direito,
Educação Física – Bacharelado, Educação Física – Licenciatura, Biomedicina,
Enfermagem, Fisioterapia e Psicologia, no semestre 2018/01, as seguintes
disciplinas serão oferecidas na modalidade EAD:






Leitura e Interpretação de Texto – 60 horas
Metodologia e Pesquisa Científica – 60 horas
Responsabilidade Social e Ambiental – 60 Horas
Liderança e Tomada de Decisão – 60 horas
Empreendedorismo e Desenvolvimento Regional – 60 horas

Organização das Disciplinas e Sistema de Avaliação
As disciplinas são ofertadas ao longo do semestre letivo, conforme calendário
acadêmico, com mediação das atividades em Ambiente Virtual de Aprendizagem
(AVA). A presença na aula é medida pela participação e realização das atividades
propostas pela disciplina no AVA. É muito importante estar atento às datas e aos
prazos, pois são aspectos que contam muito para a avaliação.
Considerando a proposta pedagógica da IES para a modalidade EAD e as exigências
da legislação, o conteúdo das disciplinas é dividido em unidades de estudo,
disponibilizadas a cada duas semanas, Cada unidade prevê atividades. O aluno tem
duas (02) semanas para estudar e realizar essas atividades.


Aula inaugural da disciplina – apropriação tecnológica, apresentação do Plano
de Ensino, apresentação da modelagem, apresentação dos docentes,
orientações gerais.






Duas avaliações presenciais – uma por bimestre (de acordo com o Regimento
Geral e com a legislação)
Para alunos das estruturas em extinção: Exame Final da Disciplina – para
os alunos que não atingirem a média mínima para aprovação (de acordo com o
Regimento Geral da IES).
Para alunos das novas estruturas – ingressantes a partir de 2016/01:
Prova de Substituição - Para alunos que faltarem ou obtiverem nota insuficiente
em uma das provas presenciais, haverá uma prova especial, presencial, com
conteúdo de todo o semestre, em data estipulada no calendário de oferta da
Modalidade de Educação à Distância. A nota obtida nesta avaliação substitui
a nota da avaliação com nota mais baixa.

OBSERVAÇÂO: É muito importante comparecer a aula Inaugural, pois nela são
esclarecidos todos os procedimentos e divulgado o calendário das avaliações
presenciais.
Conforme citado anteriormente, o conteúdo das disciplinas é dividido em unidades de
estudo, sendo que, para cada unidade, o aluno tem duas (02) semanas para estudar e
realizar as atividades propostas. É muito importante estar atento às datas e aos
prazos, pois são aspectos que contam muito para a avaliação, já que a participação
equivale à presença na aula.
Ressalta-se que, exceto nos encontros presenciais, a matrícula em uma disciplina
na modalidade EAD, não gera concomitância de dias com os de outras
disciplinas, sendo que o aluno terá as atividades à sua disposição em tempo integral
no AVA.
No entanto, as avaliações presenciais das disciplinas serão realizadas aos
sábados, com exceção da prova de substituição, para alunos das novas estruturas,
que ocorrerá em uma quinta-feira. Os encontros presenciais ocorrerão nas seguintes
datas:
Disciplinas das estruturas em
extinção

Aula
Inaugural

Avaliação
01

Avaliação
02

Comunicação e Expressão

12/05

23/06

Sociologia

05/05

16/06

História do Direito

12/05

23/06

Filosofia da Educação

05/05

16/06

Metodologia e Pesquisa Científica

05/05

16/06

Exame
Final

Política e Legislação da Educação
básica

12/05

23/06

12/05

23/06

Sociologia da Educação

05/05

16/06

Filosofia Geral e do Direito

05/05

16/06

Psicologia

12/05

23/06

Métodos Alternativos de Solução de
Conflitos

05/05

16/06

Filosofia

12/05

23/06

Introdução às Ciências Sociais

05/05

16/06

Sociologia Jurídica

22/02

Disciplinas das novas estruturas

Aula
Avaliação Avaliação
Inaugural
01
02

Metodologia e Pesquisa Científica

07/04

26/05

07/04

26/05

07/04

26/05

07/04

26/05

07/04

26/05

14/07

Prova de
Substituição

Leitura e Interpretação de Texto
22/02
Responsabilidade
Ambiental

Social

e

Liderança e Tomada de Decisão
Empreendedorismo
Desenvolvimento Regional

21/06

e

O sistema de avaliação segue o disposto no Regimento Geral da IES (que consta no
Guia do Aluno), sendo que, em cada bimestre, serão observados os seguintes
percentuais:
INTERATIVIDADE - 10%
Será avaliada a interação do aluno com o conteúdo disponível no AVA semanalmente.
Serão considerados itens como a visualização das páginas de conteúdo, acesso aos

materiais sugeridos (textos, vídeos, links e livros), leitura e participação em fóruns e
realização das atividades propostas.

AVALIAÇÕES PARCIAIS - 30%
Para os alunos das estruturas em extinção, nas unidades de estudo 2, 4, 6 e 8, será
proposta uma atividade avaliativa individual. Cada uma dessas atividades corresponde
a 7,5% da nota final da disciplina.
Para os alunos das novas estruturas, essas atividades serão propostas nas unidades
2 e 5. Cada uma dessas atividades corresponde a 15% da nota final da disciplina

PROVA PRESENCIAL - 60%
São duas provas bimestrais que abrangem os conteúdos da disciplina.

Escolha das disciplinas no Portal Acadêmico
O processo de escolha das disciplinas oferecidas na modalidade semipresencial é o
mesmo das demais disciplinas: no momento em que o aluno acessar o portal, são
disponibilizadas as disciplinas que têm turmas cadastradas para o semestre 2018/01;
as turmas que serão ministradas na modalidade de educação à distância serão
identificadas pela sigla “EAD”, pois não estão cadastradas em dias da semana
específicos.
Este processo certamente gera avanços significativos e vai ao encontro dos objetivos
e metas da instituição, considerando a oferta de educação de qualidade em todas as
modalidades, contemplando demandas atuais de formação, metodologias ativas e
recursos tecnológicos atuais.
Em caso de dúvidas, entre em contato com a coordenação do seu curso.

