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RESOLUÇÃO REITORIA Nº 034, DE 21 DE JUNHO DE 2019 

 

Autoriza a oferta de carga horária na modalidade a distância, 

dos Cursos de graduação presenciais da UNIARP, a partir de 

2019/2, nos Campi de Caçador e Fraiburgo. 

 

 

O Reitor da UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE - 

UNIARP, no uso de suas atribuições legais,  

CONSIDERANDO a Portaria MEC nº 1.428/2018, 

 

RESOLVE: 

  

Art. 1° - Homologar administrativamente, ad referendum de deliberação do 

CONSUN, a autorização da oferta de carga horária por meio de disciplinas na 

modalidade a distância, dos cursos de graduação presencial da UNIARP, a partir 

de 2019/2, nos Campi de Caçador e Fraiburgo; 

 

Art. 2º - A oferta da carga horária até o limite de 20% estabelecido pela 

Portaria MEC nº 1.428/2018, dar-se-á por meio de disciplinas ofertadas 

integralmente ou em parte na modalidade a distância. 

 

Art. 3º - As disciplinas ofertadas integralmente ou em parte na modalidade 

a distância deverão incluir métodos e práticas de ensino-aprendizagem que 

incorporem o uso integrado de tecnologias de informação e comunicação (TIC) 

para a realização dos objetivos pedagógicos, material didático específico, bem 

como a mediação de tutores e profissionais da educação com formação na área 

do curso e qualificados em nível compatível ao previsto no projeto pedagógico 

do curso (PPC) e no plano de ensino da disciplina, que deverão descrever as 

atividades realizadas a distância, juntamente com a carga horária definida para 
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cada uma, explicitando a forma de integralização da carga horária destinada às 

atividades on-line. 

 

Art. 4º - A oferta integral ou em parte de disciplinas na modalidade a 

distância deverá ser aprovada pelo respectivo colegiado de curso ou vice-reitoria 

acadêmica. 

 

Art. 5º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se às disposições em contrário, nos cursos estabelecidos no art. 1º 

desta Resolução. 

 

 

Prof. Dr. Anderson Antônio Mattos Martins 

Reitor da UNIARP 

 

 

De acordo: 

Neoberto Geraldo Balestrin 

Presidente Fundação Universidade Alto Vale do Rio do Peixe – FUNIARP 


