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O ano letivo começou com tudo no
Polo UNOPAR de Além Paraíba

Enfermagem do Polo UNOPAR
de Além Paraíba completa
dois anos e inicia
Polo Unopar de Além Paraíba recebe calouros com Coffe Break na Aula Inaugural nova turma em 2020
oi dada a largada para um

F

novo ano no polo Unopar de
Além Paraíba.
Com a presença dos tutores
e coordenadores, o polo recebeu os novos alunos, com um
animado coffee break e a tradicional aula inaugural.
No evento, os calouros conheceram toda a estrutura,
metodologia, coordenação e os
tutores do polo. Também puderam tirar suas dúvidas sobre
seus cursos e visitar as salas e
laboratórios, de enfermagem,
multidisciplinar e de estética,
instalados na instituição.
No fim de 2019, O Ministério da Educação (MEC) publicou uma portaria em que
libera as universidades federais
e particulares a oferecer cursos
de graduação presencial com
até 40% da carga horária por
meio do ensino a distância.
A medida é válida para todas
as graduações, com exceção
de Medicina. O Polo Unopar
de Além Paraíba ofereceu cursos de Nutrição, Biomedicina,
Fisioterapia e Farmácia para
2020, além do curso de Enfermagem, em funcionamento. Já
está formada a primeira turma
de Farmácia do pólo.
Em dezembro de 2018, o
Ministério já havia publicado
portaria em que aumentava
o limite das aulas a distancia
de 20% para 40% em cursos
presenciais em instituições de

O curso de enfermagem a distância da Universidade Unopar EAD de nosso pólo, localizado no SESI, completou dois anos,
capacitando alunos para torná-los profissionais multidisciplinares, especializados em cuidar da saúde de indivíduos e coletivos,
exercendo funções operacionais de gestão e coordenação em
clínicas e hospitais.
A graduação proporciona os conhecimentos técnicos para
realizar procedimentos e seguir condutas médicas, acompanhando e proporcionando qualidade de vida, bem-estar e conforto
aos pacientes.
As disciplinas do curso pertencem a áreas variadas e contemplam ciências biológicas e humanas.
Administração, psicologia e sociologia fazem parte do ciclo
básico de formação, enquanto anatomia, farmacologia, saúde
coletiva, parasitologia e saúde da mulher estão no ciclo profissionalizante.
Quem faz a faculdade de enfermagem à distância pode
exercer sua profissão em diversos tipos de empresas – não apenas em instituições de cuidados específicos com a saúde.
Veja algumas opções de lugares em que você pode buscar
oportunidades após a conclusão do curso:
8 Hospitais e clínicas médicas;
8 Postos de saúde, ambulatórios e programas de saúde
da família;
8 Empresas que oferecem serviços de home care;
8 Empresas de diversos portes e segmentos de atuação
que procuram um profissional alocado para assistir os
funcionários;
8 Empresas que oferecem serviços de resgate e atendimento a emergências;
8 Casas de repouso;
8 Clínicas de recuperação e reabilitação.

ensino credenciadas pelo MEC,
o que inclui as faculdades privadas.
O Polo de Além Paraíba, administrado pela Associação Co-

mercial e Empresarial de Além
Paraíba possuiu uma infra-estrutura de qualidade, excelência
no atendimento e laboratórios
bem equipados e organiza-

dos. Além disso, possuiu tutor
mesmo para os cursos de modalidade 100% online e realiza
cerimônias de colações de grau
para seus alunos.

Polo UNOPAR
Além Paraíba
inicia a primeira
turma de
Farmácia
O pólo Unopar de Além Paraíba,
localizado no SESI e administrado
pela ACEAP – Associação Comercial
e Empresarial de Além Paraíba – iniciou, este período, a primeira turma
de Farmácia.
O curso em farmácia a distância
da Universidade Unopar EAD tem a
missão principal de capacitar para
trabalhar no planejamento e desenvolvimento de remédios, cosméticos,
e uma extensa gama de artigos de higiene e uso pessoal. Na graduação, o
aluno irá aprender questões ligadas às
áreas da química, ciências biológicas e
da saúde, mas também terá acesso a
conhecimentos das ciências sociais e
humanas.
Esse conjunto de conhecimentos
que envolvem desenvolvimento técnico e humano do aluno tem o objetivo
de formar profissionais que reconheçam a importância da atuação ética e
responsável nessa profissão, ao mesmo tempo em que é fornecida uma
ampla visão do que é desenvolvido na
indústria farmacêutica atualmente.
A Presidente da ACE, Rosa Helena
Melo Dutra, afirmou que a formação
dessa primeira turma é uma grande
conquista para nossa cidade e região e
que muitos que sonhavam em cursar
essa graduação poderão realizar esse
sonho, a partir de agora.
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Qual a importância da
educação à distância
na atualidade
8 por Equipe NeritEduca

A

modalidade de educação a distância existe desde o século 19, na
época com cursos por correspondência para o ensino de idiomas.
De lá prá cá muita coisa mudou. O rádio e a TV tornaram-se aliados
desse tipo de ensino e mais atualmente a internet se tornou um dos recursos mais importantes e utilizados nessa metodologia.

O que é Educação à Distância?
EAD é a sigla para Ensino a Distância é uma modalidade de educação
atualmente amparada na tecnologia, onde alunos e professores estão
separados fisicamente e o ensino acontece com auxílio de ferramentas
digitais. Dentre os principais benefícios desse ambiente virtual de aprendizagem estão a flexibilidade de tempo, o uso de novos meios digitais, a
atualização constante e a redução dos custos tanto para o aluno quanto
para o gestor do curso.
Os requisitos para o estudante ingressar em um curso EAD não são
muitos: basta ter um computador com acesso à internet e conhecimentos
básicos de informática.

Legislação EAD
O ensino à distância possui uma legislação específica que está regulamentada através do artigo 80 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de
1996. Ele esclarece o seguinte:
‘’Art. 1º. Para os fins deste Decreto, considera-se educação à distância a modalidade educacional que busca superar limitações de espaço e
tempo com a aplicação pedagógica de meios e tecnologias da informação
e da comunicação e que, sem excluir atividades presenciais, organiza-se
segundo metodologia, gestão e avaliação peculiares.’’
Segundo o MEC, o Decreto Nº 9.057/2017, atualiza a legislação
sobre o tema e regulamenta a Educação à Distância no país, define, ainda,
que a oferta de pós-graduação EaD fica autorizada para as instituições
de ensino superior que obtêm o credenciamento EaD, sem necessidade
de credenciamento específico, tal como a modalidade presencial. A nova
regra também estabelece que o credenciamento exclusivo para cursos de
pós-graduação latu sensu EaD fique restrito às escolas de governo.
Políticas públicas e regulamentações como essa, vem para desburocratizar processos, reduzir o tempo de análise facilitando a implantação
de cursos EAD. Com o objetivo de ampliar a oferta e o acesso à educação, além de garantir a qualidade do ensino.

Descentralização do ensino
As instituições de ensino tendem a se concentrar em cidades de
médio ou grande porte. Elas se encontram em grande quantidade principalmente nas regiões sul e sudeste do Brasil. Com a internet cada vez
mais presente e disseminada pelo país, o ensino a distância é facilitado.
Comunidades indígenas e quilombolas, por exemplo, que geralmente são
mais afastadas, passam a ter mais oportunidades de acessar os mais diversos tipos de curso.
A EAD é capaz de descentralizar pólos de educação através da tecnologia, dissolvendo barreiras impostas pelas distâncias geográficas e a
dificuldade de deslocamento. A modalidade facilita que pessoas de localizações remotas possam ter acesso à cursos que normalmente só poderiam fazer se tivessem a disponibilidade de se mudar, o que não condiz
com a realidade de grande parte da população brasileira.

Inovação e multimídia
No ensino à distância, o conhecimento pode ser difundido através
das mais diversas mídias. Apresentações visuais, powerpoints, gráficos,
fotos, vídeo-aulas, games, filmes, ebooks, podcasts… As possibilidades
são inúmeras! Mais dinamismo nas aulas e possibilidades para o professor, que pode abusar da criatividade na hora de preparar um conteúdo.
Mesmo com a distância, alunos e tutores são capazes de interagir
entre si. Discussões positivas sobre os assuntos tratados nas aulas e em
outros materiais podem ser monitoradas e incentivadas em fóruns ou
vídeo-chamadas, por exemplo. A metodologia variada e sempre inovadora aliada às tecnologias educacionais permite que o aluno possa estudar e
absorver o conhecimento da maneira que se sinta mais confortável e que
mais se adeque ao seu perfil.

Economia
Mesmo com a crise que o país vem enfrentando nos últimos anos, o
segmento EAD continua mostrando um crescimento considerável. É o mercado que mais cresce no Brasil! Os números apontam que a quantidade de
matrículas em cursos de graduação à distância quadruplicou entre 2007 e
2017, sendo que na última pesquisa o Brasil já passava de 1,8 milhão de
graduandos no ensino à distância. A educação à distância possui grande
peso na movimentação e aquecimento da economia no Brasil e no mundo.

Democratização do ensino
A democratização do ensino está sendo possível, em grande parte,
graças ao ensino à distância. Vários estudos apontam que os recursos utilizados na aprendizagem on-line, por exemplo, podem ser mais eficientes
do que os oferecidos pelo ensino tradicional presencial.
Em entrevista recente ao site TIC Educação, Carlos Alberto Chiarelli,
ex-ministro da Educação e presidente da Associação da Cadeia Produtiva de Educação a Distância, defende o papel da EAD para o desenvolvimento social:
“Não estou a dizer que um determinado tipo de aprendizado é melhor
que o outro. O que defendo é a eficácia do Ensino a Distância e o seu alcance.
Pais e professores podem utilizar a EAD como uma ferramenta de apoio à
aprendizagem, fazendo uma mescla de aulas presenciais e virtuais.
Outro ponto: quem não pode cursar uma universidade, seja pelo
ônus financeiro, disponibilidade física ou distância, pode contar com a
EAD para avançar nos estudos e ter, além dos materiais, interação de
professores presentes nos pólos e ferramentas, como a internet, para
auxiliar nos estudos.”
O caráter inclusivo da modalidade é inegável, já que ela proporciona a
oportunidade de estudo a diversos grupos sociais menos favorecidos, como
já citamos neste post, sem discriminação social, de raça, gênero, idade, etc.
Esperamos que esse post tenha sido bastante esclarecedor sobre
essa modalidade de ensino e a importância da educação à distância na
atualidade.
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Curso Tecnólogo em Embelezamento e Imagem Pessoal
capacita os profissionais da área da beleza

O

pólo Unopar de Além Paraíba
é um dos que oferece o curso
Tecnólogo em Embelezamento e Imagem Pessoal. O profissional
formado nessa área estará apto a
contribuir para a promoção, manutenção e recuperação da qualidade
de vida, bem-estar e autoestima,
realizando abordagens terapêuticas frente aos distúrbios do embelezamento facial, corporal e capilar

adequados a cada necessidade de
seus clientes.
Por meio dos conhecimentos
adquiridos poderá proporcionar
orientações sobre etiqueta social e
profissional, relacionar as tendências da moda com as características
e necessidades individuais, assim
como aplicar adequadamente as
técnicas de maquiagem e visagismo.
Poderá participar também nos

processos de planejamento, organização e gerenciamento de centros
de beleza bem como no controle e
organização dos processos de compra e controle de custos.
O Curso Superior de Tecnologia
em Embelezamento e Imagem Pessoal - SEPC/EaD - busca a formação
de um profissional apto para avaliar,
elaborar, proceder e acompanhar a
evolução de um programa de tra-

tamento de embelezamento facial,
corporal e capilar de acordo com
os diferentes recursos de embelezamento adequados às necessidades de seus clientes, assim como na
contribuição para a promoção, manutenção e recuperação da qualidade de vida, bem-estar e autoestima.
Através da participação nas atividades desenvolvidas nas áreas da
beleza e imagem pessoal, integra-

das à investigação da realidade da
qualidade de vida e do bem-estar,
espera-se promover a construção
do conhecimento do aluno, reconhecendo que o papel do profissional da beleza acontece através de
uma abordagem ao bem-estar físico
e psíquico, atuando também como
agente transformador na qualidade
de vida por meio da valorização da
imagem pessoal.

LABORATÓRIOS EQUIPADOS E PREPARADOS PARA RECEBER OS ALUNOS
Laboratório de Embelezamento
e Imagem Pessoal
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