
UniOpet 
2021
Novas formas de 
ensinar e aprender

Início das aulas                      
de 22/02 a 24/02.
Aguarde informações      
sobre o seu curso.



Como será o 
meu semestre 
2021/1? 

Fizemos uma reorganização 
dos cursos de modo a 
enriquecer sua formação, 
para isso, aproveitamos os 
benefícios da tecnologia e, 
também, os resultados das 
avaliações que fizemos junto 
aos nossos alunos ao longo do 
ano de 2020.  

É importante destacar que essa 
organização está subsidiada 
pelas orientações do MEC. 



Dois tipos       
de disciplinas

Disciplinas 4.0
Os alunos estudam a teoria 
antes das aulas. 

Aulas presenciais semanais 
no campus para atividades 
práticas.

Disciplinas MIX
Os alunos estudam a teoria 
e realizam as atividades 
remotamente.  

Interações remotas ao vivo 
com o professor da disciplina 
a cada 4 semanas.



Cronograma 
semanal

Seu cronograma 
semanal terá 
disciplinas que 
lhe auxiliarão no 
desenvolvimento 
de competências e 
habilidades voltadas 
para o mercado de 
trabalho.
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DISCIPLINA 4.0

DISCIPLINA 4.0

DISCIPLINA 4.0

DISCIPLINA MIX

DISCIPLINA MIX

No campus, em horário 
predeterminado.

No campus, em horário 
predeterminado.

No campus, em horário 
predeterminado.

Remoto, você define 
quando estudar.

Remoto, você define 
quando estudar.



Funcionamento 
das disciplinas

Disciplinas 4.0
Terão um encontro presencial  
por semana.

Os conteúdos serão organizados 
em temáticas, com textos, 
vídeos, atividades e outros 
materiais disponibilizados em 
ambiente virtual e que DEVEM 
ser ESTUDADOS previamente.

Os encontros presenciais 
abordarão três dimensões: 

1. Aplicação do conhecimento 
na prática. 

2. Uso de tecnologia que apoia 
o exercício da profissão.

3. Vínculo com o mercado    
de trabalho.

Disciplinas MIX
Essas disciplinas desenvolvem 
as competências autoformativas, 
abordam temas transversais 
necessários à formação 
profissional e focam na resolução 
de desafios do mundo do 
trabalho.

Baseiam seu planejamento na 
atividade de estudo autônoma 
do acadêmico.

Há desenvolvimento de 
projeto de aplicação prática 
do conhecimento, o qual será 
mediado pelos professores por 
meio de interações síncronas 
remotas a cada 4 semanas.



Preparando-se 
para as aulas 

Antes da aula
O aluno estuda o conteúdo 
em casa, preparando-se para 
participar das atividades em sala 
de aula.

Durante a aula
Os alunos aplicam os conceitos 
estudados em atividades 
práticas e recebem feedback                      
do professor.

Após a aula
O aluno verifica o seu desempenho, a 
partir do feedback do professor e, se 
necessário, aprofunda os estudos.



O que muda, 
afinal?

As disciplinas anteriormente 

ofertadas em EAD, passam a 

ter interação regular com os 

professores. 

Todas as disciplinas passam a ter 

material de apoio e atividades                     

no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA). 

Você virá ao campus 3 vezes        

por semana.

Você escolhe como e onde estudar 

as Disciplinas MIX. Se quiser vir ao 

campus, você poderá usar nossos 

espaços de estudo e convivência. 

Sua carga de estudo aumenta, pois, 

além das Disciplinas MIX, você 

precisará também se preparar para 

as aulas das Disciplinas 4.0.



Você 
despenderá 
mais esforço, 
mas valerá       
a pena.

Todo esse planejamento foi feito 

levando em consideração as novas 

diretrizes do MEC, os estudos mais 

recentes sobre as competências 

que os profissionais do século 

21 precisam ter e nossa pesquisa 

constante com empresas sobre o 

que buscam nos profissionais.

Nosso novo projeto educacional 

atende a esse novo momento e 

preparará você para brilhar no 

mercado de trabalho.


