
 

 

RESOLUÇÃO REITORIA Nº 059, DE 21 DE JUNHO DE 2019 

 

Dispõe sobre Atualização Regimento da 

Educação à Distância da UNIARP 

 

O Reitor da UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE -UNIARP, 

no uso de suas atribuições,  

 

CONSIDERANDO o disposto no art. 14, inciso XIX, do Regulamento 

Geral da UNIARP, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Homologar administrativamente, ad referendum de deliberação do 

CONSUN, a atualização do Regimento da Educação a Distância da UNIARP, 

conforme documento anexo. 

 

Art. 2º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

 

Prof. Dr. Anderson Antônio Mattos Martins 

Reitor da UNIARP 

 

De acordo: 

Neoberto Geraldo Balestrin 

Presidente  

Fundação Universidade Alto Vale do Rio do Peixe –FUNIARP 



 

 

ATUALIZAÇÃO REGIMENTO DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA DA UNIARP 

 

CAPÍTULO I  

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Da conceituação, objetivos, finalidades e organização 

 

Art. 1° - A Educação a Distância é uma modalidade ensino que enfatiza a 

autoaprendizagem, com mediação docente, tutoria e recursos didáticos 

sistematicamente organizados, apresentados em diferentes suportes 

tecnológicos de informação e comunicação, utilizados isoladamente ou 

combinados, dispensados os requisitos de frequência obrigatória vigentes para 

a educação presencial. 

 

Art. 2° - São características fundamentais a se observar em todo programa ou 

curso de educação a distância: 

a) Flexibilidade de organização, de modo a permitir condições de tempo, 

espaço e interatividade condizentes com a modalidade de ensino-

aprendizagem; 

b) Organização sistemática dos recursos metodológicos e técnicos utilizados 

na mediatização do processo de ensino-aprendizagem; 

c) Interação sob diferentes formas entre os agentes do processo da 

aprendizagem e os do ensino, para suprir a eventual distância entre 

alunos e professores; 

d) O indispensável apoio por meio de um sistema de tutoria e monitoria, que 

poderá se estruturar presencial, a distância ou de forma mista, com vistas 

ao acompanhamento do curso ou programa; 

e) Sistema de avaliação do processo de ensino-aprendizagem. 

 



 

 

Art. 3° - Os objetivos gerais da educação a distância na UNIARP são: 

a) Propiciar conhecimentos, habilidades e atitudes ao maior número de 

pessoas que desejam estudar ou atualizar-se, independentemente de 

tempo e espaço, tornando, desta forma, mais democrático o acesso à 

educação de qualidade; 

b) Oferecer e compartilhar novos espaços de aprendizagem mediada pelas 

tecnologias de informação e comunicação; e desenvolver processos e 

produtos educacionais que tenham como foco a interação entre os 

agentes da aprendizagem na busca permanente por formação e 

conhecimento, bem como inovação educacional; 

c) Oferecer um ensino que assegure educação permanente e continuada, 

possibilitando uma visão abrangente de mundo. 

 

CAPÍTULO II  

 DA NATUREZA DOS CURSOS 

Extensão, Graduação e Pós-Graduação 

 

Art. 4° - São considerados Cursos de Educação a Distância aqueles que 

apresentam as seguintes características: 

a) Didática e metodologia não presencial; 

b) Interlocução permanente entre professor, aluno e o tutor; 

c) Superação das distâncias geográficas e das relação espaço-tempo. 

 

Art. 5° - Os cursos de Educação a Distância na UNIARP são desenvolvidos nos 

níveis de: Extensão, Graduação e Pós-Graduação e são propostos pela Reitoria 

Acadêmica e Coordenação de Educação a Distância da UNIARP, observado as 

normas e legislações específicas vigentes. 

 

CAPÍTULO III 



 

 

DA ADMINISTRAÇÃO, DO FUNCIONAMENTO E DA ESTRUTURA  

DA UNIARP 

Seção I 

 

Art. 6° - A administração da Educação a Distância – EaD da UNIARP se dará 

pela Coordenação de Educação a Distância e submeter-se-á à vice-reitoria 

acadêmica. 

 

Art. 7° - A EaD UNIARP desenvolve suas ações conforme a natureza de seus 

cursos. 

 

Art. 8° - A EaD UNIARP conta com um ambiente virtual de ensino e suporte à 

aprendizagem chamado Blackboard integrado ao sistema Lyceun. A integração 

contempla: RA (Registro Acadêmico), cursos, disciplinas e notas dos 

acadêmicos. 

 

Seção II 

 

Art. 9° -  A EaD UNIARP é um órgão suplementar da Estrutura Superior da 

UNIARP, que coordena, implementa, incentiva e fomenta os cursos da Educação 

a Distância. 

 

Art. 10 -  A administração da EaD UNIARP está subordinada à Reitoria. 

 

Art. 11 -  O Coordenador de EaD UNIARP é indicado pela Pró-Reitoria para 

homologação e nomeação pelo Reitor. 

 

Art. 12 - À EaD UNIARP compete, observados os Ordenamentos Jurídicos da 

UNIARP e legislação que trata da EaD: 



 

 

a) Propor políticas e diretrizes para educação a distância; 

b) Analisar e encaminhar para deliberação junto ao CONSUN, através das 

comissões de ensino, graduação e pós-graduação, projetos de cursos de 

Educação a Distância; 

c) Propor estrutura física e recursos necessários ao desenvolvimento dos 

cursos de EaD da UNIARP; 

d) Propor realização de cursos de capacitação e aperfeiçoamento do corpo 

docente e técnico-administrativo para atuarem no setor de Educação a 

Distância. 

e) Divulgar e incentivar o desenvolvimento de projetos e programas de 

ensino, de pesquisa e extensão. 

 

Art. 13 - São atribuições do Coordenador de EaD da UNIARP: 

a) Convocar e presidir reuniões sobre Educação a Distância; 

b) Zelar pelo cumprimento das decisões do CONSUN e demais normas 

pertinentes às atividades da EaD UNIARP; 

c) Representar a EaD UNIARP no âmbito da Universidade e fora dela; 

d) Gestão do departamento de EaD, contemplando todas atividades 

relacionadas a colaboradores deste departamento; 

e) Propor e coordenar a estrutura física e de recursos necessários ao 

desenvolvimento dos cursos e/ou programas de EaD; 

f) Gerenciar e acompanhar o desenvolvimento de todos os cursos e/ou 

programas de EaD; 

 

CAPÍTULO IV 

DO FUNCIONAMENTO DOS CURSOS DE EaD 

 

Art. 14 - Os cursos de graduação que ofertam disciplinas na modalidade a 

distância deverão seguir a legislação e normas específicas vigentes. 



 

 

Art. 15 - Cada curso de graduação a distância terá um Coordenador conforme 

PPC do curso. 

 

CAPÍTULO V 

DAS COMPETÊNCIAS DO PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO 

 

Art. 16 - A equipe de EaD da UNIARP é constituída pelos seguintes membros: 

a) Orientador Pedagógico; 

b) Suporte Acadêmico; 

c) Professor/Tutor. 

 

Art. 17 - São atribuições do Orientador Pedagógico: 

a)  Auxiliar no desenvolvimento dos Projetos Pedagógicos dos Cursos; 

b) Auxiliar os tutores quanto à interatividade e comunicação necessária para 

cada curso; 

c) Supervisionar o trabalho dos tutores, principalmente quanto ao 

cumprimento do Calendário Acadêmico de EaD. 

 

Art. 18 - São atribuições do Suporte Acadêmico: 

a) Gerenciar, acompanhar e fornecer suporte técnico aos usuários do 

Ambiente Virtual; 

b) Acompanhar, monitorar e intervir no uso dos recursos tecnológicos; 

c) Cumprir funções a ele designadas pelo Coordenador de EaD da UNIARP. 

 

Art. 19 - São atribuições do Professor/Tutor: 

a) Definir um plano de trabalho, em conjunto com os professores e alunos; 

b) Orientar e motivar os alunos, acompanhando suas atividades no curso, 

procurando sempre orientá-los quanto ao desenvolvimento de estratégias 

de estudo autônomo e à melhoria do processo de ensino-aprendizagem; 



 

 

c) Facilitar a aprendizagem; 

d) Cumprir o calendário acadêmico de EaD, elaborando as atividades de 

exercícios, fóruns de discussão e avaliações. 

 

CAPÍTULO VI 

REGRAS E NORMAS – CURSOS 100% EAD 

Seção I 

Dos Cálculos de Notas 

 

Art. 20 - Cálculos de Notas 

a) O Cálculo de Notas da EaD UNIARP difere-se da educação presencial 

com objetivo de oferecer melhor adequação aos objetivos da Educação a 

Distância. 

b) Avaliação Presencial: a prova será realizada conforme o calendário com 

local e horário definidos e comunicados pelo polo e portal EaD. Não é 

necessária confirmação ou solicitação, basta comparecer na data, hora e 

local agendado previamente. Procedimentos: o aluno deve comparecer 

com documento de identificação com foto e caneta esferográfica azul ou 

preta. Essa avaliação é feita sem consulta a fonte alguma de informação. 

Os alunos realizarão as provas de todas as disciplinas em que estiverem 

matriculados, no mesmo horário, com um tempo mínimo e máximo de 

permanência na sala de provas. Obs: As notas serão divulgadas em até 

cinco dias após a realização da avaliação de primeira chamada. 

c) Avaliação Presencial - agendamento: É a oportunidade de realizar a 

avaliação para aqueles que não podem participar da primeira chamada. 

É necessário que o aluno entre em contato com o suporte do polo, para 

agendar data e horário para fazer a prova. Essa prova deve ser realizada 

em até dois dias úteis após a data de realização da avaliação presencial. 

Procedimentos: os mesmos da avaliação presencial. 



 

 

d) Cálculo de Notas: A verificação do rendimento pessoal compreenderá, 

para fins de aprovação na disciplina, o disposto em documento oficial 

específico, prevendo a aprovação do aluno que obtiver média igual ou 

superior a seis durante o período letivo. No decorrer do semestre, o aluno 

terá três momentos para que os conhecimentos adquiridos possam ser 

analisados. Essa análise de aprendizagem será feita com pesos 

diferenciados, conforme especificação a seguir: 

 Participação (acesso as UAs, envio do desafio, exercícios, 

percorrer toda a trilha): Peso: 1,5 (15%); 

 Participação nos Fóruns ou Atividades Práticas (cursos 

híbridos): Peso: 1,5 (15%); 

 Avaliação Presencial de conhecimento total, individual: Peso: 

7,0 (70%); 

 

e) Prova Substitutiva – (se necessário) 

Caso o acadêmico não atinja média seis durante o processo de avaliação 

na disciplina, poderá se submeter à avaliação de recuperação:  

Prova presencial de conhecimento total, individual = Peso 7,0 (70%)  

A prova substitutiva será realizada conforme o calendário com local e 

horário definidos, comunicados pelo polo e portal EaD. Não é necessária 

confirmação ou solicitação prévia, se o aluno não atingir média seis, 

automaticamente será incluído no processo de recuperação. Dessa 

forma, basta comparecer e realizar a avaliação. 

Obs.:  A prova presencial possui valor substitutivo à nota da prova 

presencial final, sendo a nova soma, a nota absoluta e final do aluno. 

 

Seção II – Das Taxas 



 

 

Art. 21 - Serão cobradas taxas, em valores fixados pela UNIARP, sobre a 

solicitação dos seguintes documentos: 

DOCUMENTO 

01. Apostilamento de Diploma 

02. Atestados, Declarações, Certidões 

03. Biblioteca: 2º via Carteira de Usuário 

04. Biblioteca: Multa Diária por Atraso 

05. 2ª. Via de Diploma de Curso de Graduação 

06. 2ª. Via de Certificado de Curso de Pós-Graduação 

07. 2ª. Via de Certificado de Curso de Extensão 

08. Histórico Escolar Graduação   

09. Planos de Ensino   

10. Matrícula Fora de Prazo  

11. Transferência Externa - Saída  

12. Abreviação de Estudos  

13. Ementa   

14. Revisão de Provas 

 

CAPÍTULO VIII 

REGRAS E NORMAS  

 DISCIPLINAS EAD (20%) GRADUAÇÃO PRESENCIAL 

Seção I 

Dos Cálculos de Notas 

 

Art. 22 - Cálculos de Notas 

a) O Cálculo de Notas da EaD UNIARP difere-se da educação presencial 

com objetivo de oferecer melhor adequação aos objetivos da Educação a 

Distância. 

 

b) Avaliação Presencial de Primeira Chamada: a prova será realizada 

conforme o calendário com local e horário definidos e comunicados no 

portal. Não é necessária confirmação ou solicitação, basta comparecer na 

data, hora e local agendado previamente. Procedimentos: o aluno deve 



 

 

comparecer com documento de identificação com foto e caneta 

esferográfica azul ou preta. Essa avaliação é feita sem consulta a fonte 

alguma de informação e ocorrerá com a distribuição dos acadêmicos por 

ordem alfabética. Os mesmos realizarão as provas de todas as disciplinas 

em que estiverem matriculados, no mesmo horário, com um tempo 

mínimo e máximo de permanência na sala de provas. Obs: As notas serão 

divulgadas em até sete dias após a realização da avaliação de primeira 

chamada. 

 

c) Avaliações Presenciais de Segunda Chamada:  segue o disposto na 

Resolução XX de 25 de junho de 2019. 

 

d) Avaliações Online: Avaliações online são as provas obrigatórias que o 

aluno resolve durante a disciplina e envia através do Ambiente Virtual de 

Aprendizagem. As avaliações online deverão ser resolvidas dentro do 

prazo de sete dias, conforme calendário acadêmico específico da EaD. 

 
e) Cálculo de Notas: A verificação do rendimento pessoal compreenderá, 

para fins de aprovação na disciplina, o disposto em documento oficial 

específico, prevendo a aprovação do aluno que obtiver média igual ou 

superior a seis durante o período letivo. No decorrer do semestre, o aluno 

terá três momentos para que os conhecimentos adquiridos possam ser 

analisados (M1, M2 e M3). Essa análise de aprendizagem será feita com 

pesos diferenciados, conforme especificação a seguir: 

1ª Média – M1 

Prova online = Peso 1,0 (10%) 

Nota de participação em fórum = Peso 0,5 (5%) 

2ª Média – M2 

Prova online = Peso 1,0 (10%) 



 

 

Nota de participação em fórum = Peso 0,5 (5%) 

3ª Média – M3 

Prova presencial de conhecimento total, individual = Peso 7,0 (70%) 

 
f) Média de Recuperação – MR (se necessário) 

Se, ao final da disciplina, o aluno não obtiver média 6,0, somente terá 

direito à recuperação se tiver realizado a avaliação presencial. A 

recuperação é realizada através de uma avaliação presencial no peso 7,0. 

A divulgação de data, horário e local da avaliação de recuperação será 

feita através do portal EaD. Essa avaliação é presencial, individual e sem 

consulta. A prova presencial de recuperação possui valor substitutivo à 

nota da prova presencial final, sendo a nova soma, a nota absoluta e final 

do aluno. 

 
Seção II 

 Das Taxas 

Art. 23 - Serão cobradas taxas, em valores fixados pela UNIARP, sobre a 

solicitação dos seguintes documentos: 

DOCUMENTO 

01. Apostilamento de Diploma 

02. Atestados, Declarações, Certidões 

03. Biblioteca: 2º via Carteira de Usuário 

04. Biblioteca: Multa Diária por Atraso 

05. 2ª. Via de Diploma de Curso de Graduação 

06. 2ª. Via de Certificado de Curso de Pós-Graduação 

07. 2ª. Via de Certificado de Curso de Extensão 

08. Histórico Escolar Graduação   

09. Planos de Ensino   

10. Matrícula Fora de Prazo  

11. Transferência Externa - Saída  

12. Abreviação de Estudos  

13. Ementa   

14. Revisão de Provas 

 



 

 

CAPÍTULO IX 

QUADRO COMPARATIVO DE REGRAS E NORMAS DE  

20%(PRESENCIAL) E 100%(DISTÂNCIA) 

Com objetivo somente de facilitar a compreensão entre as diferenças de Regras 

e Normas das Disciplinas em EaD e dos Cursos em EaD, segue quadro 

comparativo: 

 20%(DISCIPLINAS) 100%(CURSOS) 

Cálculo de Notas M1=15%  
 M2=15%  
 M3=70% 

Participação=15%  
 Fóruns = 15%   
Avaliação presencial= 70% 

M1: Avaliação 
online 

Conforme Calendário (sem 
2° Chamada) 

Não tem 

M2: Avaliação 
online 

Conforme Calendário (sem 
2° Chamada) 

Não tem 

M3: Avaliação 
presencial 1° 
Chamada 

Conforme Calendário Conforme Calendário 

M3: Avaliação 
presencial 2° 
Chamada 

Conforme Resolução da 
UNIARP 

Agendada em até 2 dias 
úteis 

Recuperação 
 
 

Avaliação presencial = 
70% 
Obs 1: Somente se 
realizou a avaliação 
presencial; 
 Obs 2: Substitutiva a M3; 

Avaliação presencial = 
70% 
Obs 1: Substitutiva a 
avaliação presencial final; 

Taxas Padrão UNIARP Padrão UNIARP 

Período de 
Avaliações de 
Disciplinas 

Uma vez no semestre 
(final); 

Duas etapas no semestre: 
Ao final de cada módulo; 

TCC Não tem Tecnólogos = Não tem 

Bacharelado = Tem TCC 

Estágio Não tem Pedagogia tem. 

 

 

 

 


