
DISCIPLINAS

Ofereça as melhores opções na sua IES

As disciplinas eletivas fazem parte da formação de qualquer 
estudante. Portanto, saber quais oferecer na sua IES é fundamental.

Elas permitem que o aluno personalize seu aprendizado de 
acordo com seus interesses. Melhor ainda: podem abordar 

temas atuais que não estão na grade curricular obrigatória.
É por isso que faz sentido saber mais sobre esse assunto. Neste 

infográfico, entenda o que você precisa conhecer a respeito dessas 
matérias e como são úteis para a sua instituição de ensino!

O que são as 
disciplinas 
eletivas?

Como 
aproveitá-las 
ao máximo 
na sua IES?

Principais vantagens 
das disciplinas 
eletivas na IES

Funciona sempre da mesma forma: a 
IES elabora uma lista com as matérias 
não obrigatórias que serão oferecidas 

a cada semestre. Cabe ao estudante 
escolher quais delas pretende cursar.

É importante que a escolha 
das eletivas seja realizada com 

critério, considerando tanto 
as demandas da sociedade 

quanto as do mercado.

Contar com o apoio de parceiros capazes de 
oferecer soluções avançadas também pode 

fazer toda a diferença.
A Pearson Higher Education, por exemplo, 

oferece mais de 300 disciplinas em seus 
ambientes virtuais de aprendizagem, que 

são compostas por textos, vídeos e atividades 
práticas, entre outras ferramentas.

No caso de um curso de Medicina, por 
exemplo, cadeiras como “Estágio em Atenção 
Primária em Pediatria” não são essenciais 
para que o aluno conquiste o diploma.
Mesmo assim, tendem a ser úteis na 
formação de alguém que planeja se dedicar 
a essa especialização após a formação.

Com a ajuda de pesquisas, a instituição 
de ensino deve ser capaz de ofertar 
ao aluno opções que viabilizem uma 
formação completa. Nesse sentido, 
apostar em assuntos novos, abordagens 
diferentes ou recursos tecnológicos 
costumam ser boas alternativas.

Por isso é tão importante não só que o 
aluno saiba selecionar bem essas matérias, 
mas que a instituição de ensino superior 
disponibilize opções que realmente podem 
fazer a diferença na vida profissional do 
estudante. Em geral, quanto maior for a 
variedade, melhor.

Isso sem tirar a autonomia do 
professor. Aliás, tanto eles quanto 
suas pesquisas podem contribuir 

para a seleção de matérias. A 
realidade é que eletivas muito 

procuradas geralmente valorizam 
os educadores com projetos 

melhores e mais sólidos na 
instituição. Além disso, essas cadeiras 

permitem inovar. Afinal, abrem 
espaço para assuntos atuais 
dentro da estrutura dos cursos.
Vale lembrar que a carga 
horária no Ensino Superior 
compreende disciplinas 
obrigatórias e eletivas. Por isso, 
é essencial que a coordenação 
defina como serão as normas.

Dessa maneira, o estudante pode se matricular e, caso a disciplina seja do 
tipo eletiva, receberá créditos ao concluí-la.

Em termos de inovação, esse é um diferencial muito grande para a sua IES se 
posicionar no mercado de educação profissional.

Um dos maiores benefícios é que o estudante é quem escolhe 
como pretende complementar a sua formação, de modo a 
alcançar objetivos específicos após a conclusão da graduação.

Agora que você entende o potencial das disciplinas 
eletivas, acesse o site da Pearson Higher Education 
e conheça como funciona as Disciplinas Pearson!

https://hed.pearson.com.br/blog/plataformas-de-aprendizagem/disciplinas-pearson-7-beneficios-para-ensino-superior-remoto

