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PROCESSO nº 111/16 
 

 

PROCEDÊNCIA: PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO. 

ASSUNTO: ADEQUAÇÃO E UNIVERSALIZAÇÃO DA EMENTA DA DISCIPLINA DE 

METODOLOGIA CIENTÍFICA PARA TODOS OS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA 

UNIFEBE. 
 

 

PARECER nº 96/16 

DATA: 07/12/16 
 

 

1 HISTÓRICO 

 

A Pró-Reitoria de Ensino de Graduação protocolou junto ao Conselho Universitário - 

CONSUNI, do Centro Universitário de Brusque - UNIFEBE, para análise e deliberação, a 

adequação e universalização da ementa da disciplina de Metodologia Científica para todos os 

cursos de graduação da UNIFEBE. 

 

2 ANÁLISE 

 

Dentre as metas descritas no planejamento estratégico da UNIFEBE encontra-se a oferta do 

ensino a distância. A partir de 2015, a UNIFEBE intensificou as ações para o credenciamento 

da instituição no Ministério da Educação para a oferta dessa modalidade de ensino. 

 

Alinhada ao planejamento estratégico da UNIFEBE a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação deu 

início ao processo de implantação de disciplinas integralmente a distância, conforme 

estabelecido na Portaria MEC nº 1134 de 10 de outubro de 2016, que revoga a Portaria MEC 

nº 4059 de 10 de dezembro de 2004. 

 

Com a criação da UNIFEBE VIRTUAL a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação buscou 

estabelecer um cronograma de ações com o Núcleo de Educação a Distância para implantação 

das disciplinas integralmente a distância, bem como aproximar acadêmicos e docentes do 

ambiente virtual da UNIFEBE. 

 

Para atender às metas propostas a partir do 1º semestre do ano de 2017, será inserida na 

organização curricular dos cursos de graduação, a oferta de disciplinas integralmente 100% 

(cem por cento) a distância, desde que essa oferta não ultrapasse 20% (vinte por cento) da carga 

horária total do curso ao qual estiver inserida.  

 

Ao ofertar disciplinas na modalidade a distância o acadêmico terá condições para o 

desenvolvimento de uma formação de qualidade, flexível e alinhada com tecnologias de 

informação e comunicação atualizadas e em constante processo de melhoria.  

 

A Pró-Reitoria de Ensino ressalta que a inserção de disciplinas a distância trará impactos 

positivos para acadêmicos, docentes e a instituição. Dentre algumas dessas vantagens destacam-

se: 

 

• Maior flexibilidade no currículo dos cursos; 
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• Otimização dos espaços físicos; 

• Compartilhamento de material entre docentes; 

• Desenvolvimento da aprendizagem autônoma dos acadêmicos; 

• Possibilidade de o acadêmico gerir a aprendizagem ao seu próprio ritmo; 

• Monitoramento e evolução da aprendizagem do acadêmico; 

• Diversificação das estratégias pedagógicas dos docentes; 

• Redução de custos a longo prazo. 

 

A introdução das disciplinas acontecerá de forma gradativa, sendo necessário o 

desenvolvimento de ações estratégicas para adaptação junto a docentes e discentes, bem como 

ao longo de toda a trajetória de implantação a avaliação contínua e o monitoramento dos 

processos e dos resultados obtidos, a fim de regular e adequar a sua eficiência, buscando garantir 

a qualidade de ensino a ser ofertada. 

 

Para dar início a esse processo, optou-se pela disciplina de Metodologia Científica, que é 

comum a todos os de graduação e estão posicionadas em sua maioria nas 1ªs fases, dessa forma 

já introduzindo os futuros acadêmicos a diversificadas formas de aprender, fazendo uso das 

tecnologias digitais. 

 

Para implementação da disciplina é necessária a adequação e universalização da ementa da 

disciplina de Metodologia Científica para todos os cursos de graduação. Desse modo, para 

2017.1 a disciplina de Metodologia Científica, passará a vigorar em EaD, com a seguinte 

proposta de ementa:  

 

30h = Universidade: Método Científico: Produção Acadêmica. 

60h = Universidade: Conhecimento: Método Científico: Pesquisa – Produção Acadêmica. 

 

Nesse sentido, a Pró-Reitoria de Graduação solicita a aprovação da ementa da disciplina de 

Metodologia Científica aplicada a todos os cursos de graduação da UNIFEBE. 

 

Para o segundo semestre (2017.2), a disciplina a ser ofertada será Leitura e Produção de texto. 

A Pró-Reitoria de Graduação solicita ainda, que as demais disciplinas elencadas para 

implementação nos semestres subsequentes, que seja encaminhada a este Conselho somente a 

proposta de ementa, sem a apresentação de justificativa. 

 

3 PARECER 

 

Diante do exposto na análise, o Conselho Universitário – CONSUNI do Centro Universitário 

de Brusque - UNIFEBE, deliberou: 

 

APROVAR a adequação e universalização da ementa da disciplina de Metodologia Científica 

para todos os cursos de graduação da UNIFEBE. 

 

Brusque, 07 de dezembro de 2016. 

 

Günther Lother Pertschy (Presidente) _____________________________________________ 

Alessandro Fazzino ___________________________________________________________ 

Edinéia Pereira da Silva Betta ___________________________________________________ 
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Heloisa Maria Wichern Zunino __________________________________________________ 

Ademir Bernardino da Silva ____________________________________________________ 

Denis Boing _________________________________________________________________ 

Jaison Homero de Oliveira Knoblauch ____________________________________________ 

Sidnei Gripa _________________________________________________________________ 

Fabiani Cristini Cervi Colombi __________________________________________________ 

George Wilson Aiub __________________________________________________________ 

Márcia Maria Junkes __________________________________________________________ 

Raul Otto Laux _______________________________________________________________ 

Arthur Timm ________________________________________________________________ 

Marlise Adriana Garcia Schmitz _________________________________________________ 

 

 


