EAD no UNIFIEO
O Ministério da Educação credencia o UNIFIEO para o Ensino a Distância
O Centro Universitário FIEO recebeu do Ministério da Educação
credenciamento que permite à instituição oferecer cursos em modalidade EAD –
Ensino a Distância, paralelamente, ao desenvolvimento de atividades presenciais e
obrigatórias em seu campus.
O credenciamento foi publicado pelo Diário Oficial da União, sob portaria
número 548 de 17 de abril de 2017 - data que carrega histórica curiosidade da FIEO Fundação Instituto de Ensino para Osasco, pois 48 anos antes, em 17 de abril de 1969,
recebia por decreto do Presidente da República autorização para o funcionamento da
Faculdade de Direito de Osasco.
O ensino extramuros ganha cada vez mais espaço em todas as áreas da
educação por suas inúmeras vantagens ao aluno e às instituições, dentre elas
comodidade e agilidade dadas ao estudante; logística mais simples e econômica para
quem oferece o serviço; variedade e quantidade de cursos; valores mais acessíveis;
maior e melhor aproveitamento pelo aluno do conteúdo oferecido.
Disciplinas em EAD são aplicadas no UNIFIEO desde 2009 (respeitando-se os
20% autorizados pelo MEC), presentes em todos os cursos de graduação e pósgraduação. Os alunos usufruem desse recurso para matérias, como Português,
Metodologia de Estudo e Pesquisa, Filosofia, Sociologia, Psicologia, Educação
Ambiental, Estratégia Empresarial, Políticas Educacionais, Projetos de Biologia e
Interdisciplinares, Redação Forense, Seminários, Gestão e Dinâmica de Projetos,
Metodologia de Pesquisa, Introdução ao Pensamento Sistemático, entre outros.
O futuro do Ensino a Distância é promissor, cuja tecnologia é sua principal
aliada a conduzir a instituição de ensino até o aluno e não o contrário. Sem fronteiras,
sem intempéries, sem barreiras de tempo e espaço, restam às instituições expandir e
investir na oferta de cursos, e aos estudantes aproveitar ao máximo tais vantagens.
Em breve o UNIFIEO divulgará a relação de cursos oferecidos. Fique atento!
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