
o acadêmico tecnicamente. A 
ideia é mudar. “Não pode-
mos perder a nossa essência, 
a nossa marca, a qualidade da 
Unisc. Mas precisamos mudar. 
Queremos formar pessoas 
para a vida”, observou. Para 
tanto, Carmen e o vice-reitor, 
Rafael Frederico Henn, en-
xergam como essencial fazer 
com que estudantes tenham 
contato com outras áreas. “Por 
exemplo, se sou engenheiro, 
não vou a minha vida inteira 
estar com engenheiro. Preci-
samos ter proximidade com 
médicos, com jornalistas, en-
fim”, comentou Rafael. Assim, 
haverá disciplinas em comum 
entre os cursos.

Conforme pontuado no en-
contro, as graduações passam 
a ter seis módulos: um desti-
nado à formação geral, um à 
formação profissional por área, 
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Como a Unisc projeta o aluno 2020

Mudanças nos cinco campi

Apresentada nesta 
quinta, Reinvenção 
Pedagógica busca 
aproximar estudantes 
do mercado e das 
práticas do dia a dia 

Para o ano que vem, a Unisc prevê a implantação de 
oito novos cursos EAD. Além disso, três presenciais: 
Agronomia, Ciência de Dados Inteligência Artificial e 
Comunicação Institucional – este último tecnólogo. 
Haverá mudanças também para o próximo vestibular, 
cujas inscrições iniciam no dia 4 de novembro. Os 
detalhes não foram repassados. Ainda, a Universidade 
planeja parcerias com instituições bancárias para 
ofertar financiamento aos estudantes. 

O número de instituições que ofertam cursos EAD 
em Santa Cruz do Sul também foi assunto no 
encontro. O vice-reitor da Unisc expôs que são, 
atualmente, 32. Em 2016 eram apenas cinco. O 
crescimento delas, combinado ao encerramento 
dos contratos com o FIES foram alguns dos motivos 
para a queda no número de acadêmicos na Unisc e, 
consequentemente, para a demissão de professores. 

Na lógica de integrar cada vez mais os cursos, a Unisc 
reduziu o número de departamentos. Atualmente são 
17. A partir do ano que vem, serão seis. Comunicação 
Social e Gestão de Negócios, por exemplo, estarão 
integrados.

Reitora e vice-reitor apresentaram as mudanças
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O estudante como pro-
tagonista. O profes-
sor como um tutor. A 

aula sendo um momento de 
construção coletiva e de pensar 
ações práticas que fazem parte 
do dia a dia. Assim devem ser 
os cursos da Universidade de 
Santa Cruz do Sul (Unisc) a 
partir do ano que vem. Chama-
da de Reinvenção Pedagógica, 
a proposta foi apresentada on-
tem. Trata-se de um modelo de 
educação que busca aproximar 
o acadêmico do mercado de 
trabalho. 

De forma prática, a Unisc 
quer o aluno aprendendo e 
ensinando. Quer ele sendo 
parte da construção do co-
nhecimento. Para isso, entre 
os planos está trocar, de certa 
forma, as aulas expositivas por 
momentos de compartilhar 
experiências, de receber de-
mandas reais para encontrar 
soluções reais, inclusive com a 
presença de profissionais que 
atuam na área dentro da sala 
de aula. Além disso, provocar 
o empreendedorismo. Já no 
primeiro semestre de gradua-
ção terá um módulo voltado à 
prática. No decorrer do curso, 
outro.

Conforme a reitora Carmen 
Lúcia de Lima Helfer, hoje, a 
universidade está preparando 
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um à formação profissional 
por curso, um a atividades 
complementares, um a labo-
ratório de empreendedorismo 
e práticas comunitárias e um 
a conteúdos eletivos. Dentro 
desses módulos estarão as 
disciplinas.

MAIS MUDANÇAS
Outra mudança anunciada 

diz respeito ao crescimento do 
EAD. Os cursos presenciais, 
com a Reinvenção Pedagógica, 
passarão a ter mais momentos 
virtuais. E isso vai impactar 
financeiramente nos valores 
das mensalidades. Há previ-
são de redução. Carmen, no 
entanto, preferiu não expor, 
por enquanto, o percentual. 
Conforme Rafael, embora as 
aulas EAD irão aumentar, o 
MEC não permite mais de 20% 
do total do curso e isso será 
respeitado.

Para atender à proposta 
da Reinvenção Pedagógi-
ca, os professores passam 
por intenso processo de 
formação e de preparação, 
incluindo cursos de espe-
cialização, MBA, oficinas 
de desenvolvimento e de 
vivências metodológicas, 
assim como a discussão de 
alternativas de formação 
viáveis aos propósitos do 
processo. 

Todas as mudanças pas-
sam a vigorar no ano que 
vem em todos os campi da 
Unisc (Santa Cruz, Venâncio 
Aires, Montenegro Capão 
da Canoa e Sobradinho), 
valendo para novos alunos. 

No entanto,  os acadêmicos 
atualmente matriculados 
também irão se beneficiar, 
principalmente pelo fato 
de os professores estarem 
preparados para esse novo 
momento. Os atuais alunos 
também podem solicitar 
análise de currículo para 
a possibilidade de transfe-
rência.

Uma mudança importan-
te com a Reinvenção é que o 
estudante terá que fazer um 
maior número de módulos. 
Hoje, tem alunos, por exem-
plo, que cursam apenas uma 
disciplina por semestre, so-
bretudo em função do valor 
de mensalidade.


