
MOTIVAÇÕES ACADÊMICAS PARA A INSERÇÃO DE 
DISCIPLINAS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO A 
DISTÂNCIA (PED) NO CURRÍCULO:

Mais uma oportunidade para ser um profissional mais digital!
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programa de
educação a distância

Dúvidas ou mais                 
informações sobre o PED:  

(41) 99132-4333

Por não haver um horário especí�co para a sua 
realização, há mais tempo disponível para a 
organização dos estudos, favorecendo a utilização 
da biblioteca e dos laboratórios no campus, além 
da organização de equipes de estudos.

Uma das principais competências do per�l para a 
empregabilidade no futuro é a apropriação das 
tecnologias para aplicabilidade em diferentes 
contextos e as disciplinas do PED contribuem para 
o desenvolvimento dessa competência. 

Estudos organizacionais e processos de seleção de 
empresas indicam que pessoas que realizam 
estudos na modalidade on-line tendem a 
desenvolver disciplina, gestão do tempo, 
autonomia e iniciativa para resolver problemas.

Estudos realizados mostram que a nota do �nal de 
curso de alunos com 20% das disciplinas a 
distância e cursos na modalidade semipresencial 
de boa qualidade conquistam notas iguais ou 
superiores no Enade em relação aos alunos de 
cursos presenciais.

Desde 2011, a FAE oferta disciplinas a distância e o 
número de alunos interessados por livre iniciativa 
vem aumentando, porque reconhecem a 
qualidade do material e do atendimento da 
equipe NEAD e dos tutores.

As ementas, a qualidade e a densidade de 
conteúdo das disciplinas do PED são iguais às do 
presencial.

Tutores e equipe NEAD estão sempre disponíveis 
para apoiar e atender dúvidas.

Alunos do PED podem escolher dia e horário das 
provas P1, P2 e P3 (ver calendário), se perderem 
dia e hora da prova, podem alterar a data.

Alunos do PED organizam onde, quando e por 
quanto tempo estudar, por isso, ganham em 
qualidade de vida, pois, no dia da semana sem 
aulas presenciais, poderão adiantar trabalhos e 
liberar um pouco mais de tempo para �car com a 
família, viajar ou trabalhar no �nal de semana.

Um dia da semana de disciplina on-line reduz 
custos de transporte, alimentação e tempo de 
deslocamento até o campus.
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