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SAIBA mais sobre a



 Trata-se de um modelo de ensino inovador 
com ênfase em metodologias ativas, que prioriza 
a prática profissional e incentiva os acadêmicos a 
aprenderem de forma autônoma e participativa. 
O termo metodologia híbrida vem da expressão 
inglesa “blended learning”, que concilia o 
ensino presencial e o ensino a distância. É uma 
combinação de métodos e ferramentas que reúne 
os aspectos positivos do ensino tradicional e a 
agilidade e expertise das tecnologias educacionais, 
contribuindo para a obtenção de melhores 
resultados durante o planejamento, estudo e 
execução dos temas propostos para o curso.

O que é
Metodologia Híbrida?



Dinâmica de Ensino na Pós-Graduação:
 A carga horária das 
disciplinas será subdividida em 
módulos, compreendendo horas/
aula mediadas por tecnologia, 
horas/aula presenciais e horas/
aulas por videoconferência ao 
vivo. Os encontros presenciais 
ou videoconferências ocorrerão 
mensalmente às sextas-feiras, no 
período noturno, e aos sábados, no 
período diurno. 
 O professor responsável pela 
disciplina deverá disponibilizar, 
no ambiente virtual  de ensino 
e aprendizagem, atividades e 
material didático base e de apoio 
com antecedência à data de aula 
marcada. São exemplos de materiais 
os artigos, livros, vídeos, infográfico, 
e-book, apostila e outros, sejam 

eles autorais ou de outros autores. 
Neste caso, deve-se observar o 
cumprimento das regras legais sobre 
os direitos de autor, autenticidade e 
créditos devidos. 
 Para o cumprimento e 
aproveitamento das aulas presenciais 
e das metodologias ativas em sala de 
aula, o aluno deve acessar o material 
e as atividades no ambiente virtual 
de ensino e aprendizagem sempre 
antes dos encontros presenciais ou 
das videoconferências ao vivo.



- Sala de Aula Virtual: postagem de material didático base 
e de apoio (na forma de textos não extensos, gráficos, 
planilhas, figuras, entre outros); vídeos autorais ou de outros 
autores (ter formato compatível para leitura em sistemas 
iOS e Android e o sistema da UniRV); atividades de avaliação 
formativa;

- Sala de Aula Presencial ou Videoconferência: momento 
de reflexão e discussão sobre o conteúdo disponibilizado 
na Sala de Aula Virtual e prática profissional, com uso de 
metodologias ativas.

Etapas do Ensino Híbrido:



 Serão colocadas em prática ferramentas que 
permitirão aos alunos serem protagonistas da própria 
aprendizagem e estarem mais próximos da prática 
profissional. Neste contexto, de uso de tecnologias, 
passarão a dominar novas ferramentas e informações. O 
resultado será um profissional extremamente qualificado e 
com poder de tomada de decisões.
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