POR QUE SEMIPRESENCIAL?
Muitas pessoas querem cursar um curso superior na modalidade presencial, porém, por
não possuírem tempo para os estudos, acabam desistindo da ideia ou indo para um curso na
modalidade Educação a Distância. Por outro lado, alguns alunos desejam a mobilidade de tempo
e espaço oferecida pela EAD, mas se ressentem da falta de um acompanhamento mais direto.
Pensando nesse panorama, o Centro Universitário Internacional UNINTER lançou os cursos com
a metodologia semipresencial multinterativa, ou como são chamados no meio acadêmico, cursos
de educação a distância no formato Blended Learning.
O termo Blended remete-se a expressões como misturado, combinado, híbrido, e na EAD
vem se colocando como possibilidade de organização de cursos que permitam ao aluno “conciliar
as vantagens da EAD (autonomia de tempo e espaço para estudar) com a riqueza da vivência
de um espaço acadêmico, que é favorecido pelo ensino presencial. Isso significa a união do que
há de melhor na modalidade EAD com o melhor da modalidade presencial, aliando duas grandes
expertises: por um lado, o material didático do EAD, as videoaulas das disciplinas, o ambiente
virtual de aprendizagem; por outro, as práticas de ensino presenciais que proporcionam ao aluno
colocar em prática a aprendizagem, de forma presencial e com o apoio de professores
especialistas, mestres e doutores. Os cursos Semipresenciais são ofertados na modalidade EAD,
e a metodologia (forma de se operacionalizar) é com encontros presenciais.
Nessa metodologia semipresencial o aluno estuda individualmente, em casa ou no
trabalho, os aspectos teóricos e conceituais das disciplinas, de acordo com seu próprio ritmo e
sua disponibilidade de tempo, e participa de aulas presenciais que dão ênfase especial à
aplicação dos conceitos estudados de maneira autônoma.
De acordo com esse encaminhamento metodológico, o aluno toma para si a gestão do
processo de aprendizagem; é ele quem decide quando estuda, quanto tempo estuda, o lugar, a
frequência de estudos. Cabe ao Centro Universitário, principalmente por meio do
professor/orientador, orientar o aluno a executar uma sequência didática de aprendizagem, que
será realizada de maneira autônoma por ele.
Não Formação de Turmas: Para os alunos matriculados, constituir-se-ão turmas de no mínimo
15 (quinze) alunos; Após o término das matrículas, a Instituição se reserva o direito de abrir
cursos somente se houver turmas numericamente viáveis podendo, o aprovado ou o matriculado,
escolher outras opções de curso e modalidade, ou solicitar reembolso. A Instituição entra em
contato com os alunos através de email e via telefone nesses casos.
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Prof. Me. Elizeu Alves

ao discente
21h – Aula
e bate papo
– Sala 20 –

(ii) Início do módulo / Aulas Conteudistas
 Semana de 09/09/2019 - Início das
aulas
–
Conforme
dias
dos
cursos/Campus.

Equipe Semipresencial - ESGN
Patricia Madureira / Douglas Ben-hur / Josiane
Schmicheck /
Prof. Me. Elizeu Alves
Campus Tiradentes – 4º Andar
2102-3333 (08h às 21h)
semipresencial@uninter.com

Campus Tiradentes – 4º Andar
2102-3333 (08h às 21h)
semipresencial@uninter.com

CAMPUS CIC

CAMPUS TIRADENTES - MANHÃ

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES E
INFORMAÇÕES

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES E
INFORMAÇÕES

CURSOS:
 Administração
 Gestão Comercial
 Logística
 Recursos Humanos

CURSOS:
 Recursos Humanos
(i) Semana de Recepção ao discente
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 Ciência Contábeis

 03/09/2019 – 08h às 08h30 – Aula
Inaugural, Sistema AVA e bate papo
com os coordenadores – Sala 41 –
Campus Tiradentes

(i) Semana de Recepção ao discente
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