
 
 

 
 

 

Resolução CONSUNI: 006/2019 

 

Aprova o Regulamento para oferta de 

disciplinas na modalidade a distância nos 

Cursos de Graduação presencial da 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE. 

 

 

O Conselho Universitário - CONSUNI, da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

em reunião ordinária realizada no dia 25 de abril de 2019, em cumprimento às 

determinações estatutárias e regimentais, 

 

 Resolve: 

 

Art. 1º - Aprovar o Regulamento para oferta de disciplinas na modalidade a 

distância nos Cursos de Graduação presencial da Universidade Vale do Rio Doce – 

UNIVALE. 

 

Art. 2º - Revogar as disposições em contrário. 

 

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura. 

 

Governador Valadares, 25 de abril de 2019. 

 

 

*Profª. Lissandra Lopes Coelho Rocha 

Presidente do CONSUNI 

 

 

 

 

*O original desta Resolução assinada encontra-se arquivado no Gabinete da Reitoria. 
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REGULAMENTO PARA OFERTA DE DISCIPLINAS NA 

MODALIDADE A DISTÂNCIA NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO 

PRESENCIAL DA UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE 

 

Art. 1º - É autorizada, na forma da legislação vigente e nos termos da Portaria 

nº 1.428, de 28/12/2018, do Ministério da Educação – MEC, a introdução, na 

organização pedagógica e curricular dos cursos de graduação presencial da 

Universidade Vale do Rio doce – UNIVALE, a oferta de disciplinas na modalidade a 

distância. 

Art. 2º - As disciplinas na modalidade a distância poderão ser ofertadas até o 

limite de 20% (vinte por cento) da carga horária total do curso.  

Parágrafo único - A disciplina a distância terá o seu rendimento acadêmico 

avaliado segundo os mesmos critérios das disciplinas presenciais estabelecidos pelo 

Regimento Geral da UNIVALE. 

Art. 3º - Para fins deste Regulamento, caracteriza-se a modalidade de educação 

a distância como modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica, nos 

processos de ensino e aprendizagem, ocorre com a utilização de meios e tecnologias de 

informação e comunicação, com pessoal qualificado para realização dos objetivos 

pedagógicos. 

Art. 4º - As diretrizes para a educação a distância estabelecidas no âmbito da 

UNIVALE serão definidas pelo Núcleo de Educação a Distância (NEaD), 

considerando a legislação vigente, o modelo de EaD desenvolvido pela Univale e os 

recursos de infra-estrutura disponíveis.  

Art. 5º - As disciplinas ofertadas na modalidade a distância, acompanharão o 

calendário acadêmico da UNIVALE e deverão prever encontros presenciais para: 

I - atividades de tutoria; 

II - avaliações; 

III - práticas profissionais e de laboratório, se for o caso. 

Parágrafo único - As atividades presenciais serão realizadas no campus no 

qual o curso é ministrado, podendo ser alterado de um campus para outro, conforme a 

necessidade administrativo-acadêmico. 

 

 

 



 
 

 
 

 

Art. 6º - Cada disciplina deverá contar com um professor responsável, indicado 

no planejamento acadêmico pela coordenação do curso e aprovado pela Assessoria de 

Graduação. 

Parágrafo único - O professor responsável pela disciplina deverá participar de 

uma formação técnica e pedagógica para atuar na EaD, ministrada pelo NEaD e terá as 

seguintes atribuições: 

I - elaborar o plano de curso da disciplina e as devidas indicações do 

material didático a ser utilizado pelos alunos; 

II - promover a mediação pedagógica junto aos alunos, auxiliando-os nos 

estudos e atividades; 

III - cuidar do planejamento das atividades presenciais e a distância da 

disciplina.  

Art. 7º - As atividades de tutoria da disciplina ofertada na modalidade a 

distância serão exercidas pelo professor responsável pela disciplina.  

Parágrafo Único – As atividades de tutoria relacionadas à suporte técnico aos 

alunos para uso dos recursos tecnológicos e ambiente virtual de aprendizagem serão 

realizadas pelo NEaD.  

Art. 8º – As disciplinas na modalidade a distância devem estar claramente 

identificadas na matriz curricular do curso e o Projeto Pedagógico deve apresentar a 

metodologia utilizada na oferta dessas disciplinas, conforme orientação do Setor de 

Gestão Pedagógica (GEPE). 

Art. 9º - A oferta de disciplinas na modalidade a distância obedecerá às 

seguintes etapas:  

I - Aprovação pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE) e Colegiado do 

Curso registrada em ata. 

II - Aprovação da Assessoria de Graduação.  

III - Registro da disciplina no Planejamento Acadêmico da UNIVALE. 

IV - Elaboração do plano de ensino da disciplina contendo obrigatoriamente, 

métodos e práticas de ensino e aprendizagem que incorporem o uso 

integrado de tecnologias de informação e comunicação para a realização 

dos objetivos pedagógicos. Descrição das atividades realizadas de forma 

presencial e a distância, juntamente com a carga horária definida para 

cada uma, explicitando a forma de integralização da carga horária da 

disciplina.  

 

 



 
 

 
 

 

V - Aprovação pelo NDE do plano de ensino da disciplina ofertada na 

modalidade a distância; 

 

VI - Criação da disciplina e turma no Ambiente Virtual de Aprendizagem da 

UNIVALE.  

Art. 10 - Caberá à Coordenação de cada Curso de Graduação a iniciativa de 

indicar na matriz curricular do curso as disciplinas a serem desenvolvidas na 

modalidade a distância, devidamente aprovada pelo NDE e Colegiado de Curso para 

integralização curricular do seu curso.  

Art. 11 - Casos omissos a esta norma serão resolvidos pelos Órgãos Colegiados 

de acordo com o Regimento Geral da UNIVALE e/ou determinações legais vigentes. 

     

Governador Valadares, 25 de abril de 2019.  

 

Profa. Lissandra Lopes Coelho Rocha 

Presidente do CONSUNI 

 

 

 


