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REGULAMENTO DAS DISCIPLINAS EM ENSINO A DISTANCIA (EaD) 

DA UNICEPLAC VIRTUAL 

 

 

Resolução nº 01, de 1 de agosto de 2017. 

Institui o Regulamento das Disciplinas em Ensino a Distância (EaD) da UNICEPLAC Virtual e dá 

outras providências. 

 

A DIREÇÃO GERAL E ACADÊMICA DAS FACULDADES INTEGRADAS DA UNIÃO EDUCACIONAL DO 

PLANALTO CENTRAL (UNICEPLAC), no uso de suas atribuições regimentais, com base no disposto 

no Decreto MEC 5.622 / 2005, como aqueles que o processo de ensino e aprendizagem acontece 

por meio da utilização de tecnologias de informação e comunicação e com professores e alunos 

desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos.   

 

CONSIDERANDO que as Atividades de ensino e Aprendizagem a distância são atividades que 

requerem habilidades, conhecimentos, competências e atitudes adquiridas no ambiente virtual, que 

visam diversificar e enriquecer a formação acadêmica oferecida ao aluno da graduação;  

 

RESOLVE: 

Art. 1º - Instituir o Regulamento das Disciplinas em Ensino a Distância (EaD) da UNICEPLAC 

Virtual das Faculdades Integradas da União Educacional do Planalto Central, a ser implementado 

a partir do 1° semestre de 2017, e revisado e adaptado no 1° semestre de 2018. 

Art. 2º - Revogar as disposições em contrário.  

Art. 3º - Esta Resolução entrou em vigor em 01 de agosto de 2017.  

 

PROF. MSC. VERA LÚCIA DEMOLINER 

COORDENADOR DA UNICEPLAC VIRTUAL 
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REGULAMENTO DAS DISCIPLINAS EM ENSINO A DISTANCIA (EaD) DA 

UNICEPLAC VIRTUAL 

CAPÍTULO I- DAS DISCIPLINAS OFERTADAS NA MODALIDADE EAD 

Parágrafo único. Na UNICEPLAC, as disciplinas ofertadas poderão ser na modalidade a 

semipresencial ou EaD, a serem designadas pela Diretoria Geral, diretoria Acadêmica e 

Coordenações de Cursos. 

 

Art. 1º O Regulamento da Educação a Distância da UNICEPLAC normatiza as atividades 

acadêmico-administrativas e didático-pedagógicas das disciplinas praticadas nessa modalidade dos 

cursos a distância em consonância com o Regimento Interno. 

 

Art. 2º Para fins deste Regulamento, caracteriza-se disciplinas ofertadas na modalidade EaD, citada 

na portaria Ministério da Educação (MEC) nº 4.059/2004, como aquela que possui atividades 

didáticas, módulos ou unidades de ensino e de aprendizagem centrados na autoaprendizagem e com 

a mediação de recursos didáticos organizados em suportes diversificados de informação, que 

utilizem diferenciadas tecnologias de comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo 

atividades educativas em lugares ou tempos diversos.  

 

§1º.  As disciplinas “EaD” são aquelas em que 100% são compostas de atividades a distância, 

restando apenas a avaliação presencial obrigatória com maior prevalência em relação a todas as 

demais atividades avaliativas da disciplina.  

 

§2º.  A oferta de disciplinas a distância na estrutura curricular dos cursos de graduação, observada 

a legislação vigente e com aprovação de todas as instâncias competentes da Uniceplac, poderá ser 

inserida nos projetos pedagógicos dos cursos superiores presenciais reconhecidos e autorizados. 
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§3º.  A programação de que trata o parágrafo anterior engloba, em observância ao Projeto 

Pedagógico do Curso, os conteúdos ministrados, as atividades acadêmicas, as habilidades 

desenvolvidas e as competências requeridas do aluno.  

  

§4º.  O somatório da carga horária das atividades a distância praticadas nas disciplinas, a que se 

refere o caput deste artigo, não poderá ultrapassar 20 % (vinte por cento) da carga horária total do 

currículo do curso, em conformidade com a Portaria/MEC nº 4.059 de 10 de dezembro de 2004.  

 

Art. 3º As disciplinas citadas neste regulamento cumprirão o Calendário Acadêmico da 

UNICEPLAC e o cronograma de atividades especificadas e divulgadas pelo CEAD antes no início 

de cada semestre letivo por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA: Moodle).  

 

Art. 4º Os alunos das disciplinas a distância dos cursos presenciais autorizados e reconhecidos 

contam com o apoio dos monitores tecnológicos para tirar dúvidas referentes a normas e 

procedimentos, em geral, e para auxiliá-los na utilização do AVA e tutores virtuais (especialistas) 

para auxiliar nas dúvidas referentes ao conteúdo, bem como acompanhar o desempenho acadêmico 

dos estudantes no decorrer do semestre, fazendo intervenções para garantir o sucesso dos 

estudantes nas disciplinas EaD. 

 

§ 1º Em nenhuma hipótese os monitores tecnológicos presenciais podem tirar dúvidas relativas aos 

conteúdos destas disciplinas, apenas auxiliar os alunos em dificuldades técnicas.  

§ 2º Caso o aluno tenha dúvidas relacionadas ao conteúdo, deverá entrar em contato com o 

tutor EaD da sua disciplina a distância por meio das ferramentas de comunicação do AVA 

(fórum, mensagens, chat). 
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CAPÍTULO II - DA AVALIAÇAO DE DESEMPENHO DO ALUNO EM 

DISCIPLINAS EAD 

Art. 5º O sistema de avaliação visa a aferição do desempenho do aluno de forma continuada, 

permitindo a avaliação do processo e do resultado esperado.  

 

Art. 6º A avaliação da aprendizagem ocorre por disciplina, para a oferta em bloco e continuada, 

como processo contínuo, e consiste em momentos distintos de verificação do desempenho do 

aluno, contempla a programação que prevê atividades avaliativas a distância e atividades 

avaliativas presenciais, com abordagem de conteúdos de forma cumulativa. 

 

CAPÍTULO III – DA COMPOSIÇÃO DAS NOTAS 

Art. 7º. A composição das notas das disciplinas  EaD são distribuída em 40% de atividades 

avaliativas desenvolvidas na plataforma virtual, e 60% em avaliação presencial, realizada na 

instituição. 

 

§1º. A não realização das atividades avaliativas da plataforma incorrerá na reprovação na 

disciplina; 

 

§2º. As disciplinas apresentam 40% de atividades EaD de leitura e produção de textos, participação 

nos fóruns, resolução de questionários e envio de trabalhos, e 60% de atividade teórica, realizada 

presencialmente. 

 

CAPÍTULO IV – DAS ATIVIDADES E AVALIAÇÕES NO AMBIENTE VIRTUAL DE 

APRENDIZAGEM (AVA) 

Art. 8º. As atividades realizadas a distância são consideradas essenciais para o desenvolvimento do 

aluno e para o desempenho eficiente do processo de aprendizagem.  
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§1º. As atividades têm prazos para realização e entrega, e são estabelecidos no Plano de Ensino e 

cronograma de cada disciplina.  

 

§2º. As atividades avaliativas na plataforma virtual são divididas em unidades, conforme 

apresentação dos conteúdos dos tópicos do material disponibilizado, que diversificam quanto à 

estrutura, que poderão ser em questões objetivas e discursivas, com objetivos de atender às 

especificidades de cada unidade temática; 

 

§3º. As atividades  avaliativas da plataforma poderão ser configuradas para realização em grupo 

ou individualmente, conforme orientação do tutor; 

 

§4º. As avaliações da plataforma não realizadas no prazo estabelecido pelo tutor serão aferidas nota 

zero. 

 

Art. 9º. O aluno deverá ter a responsabilidade de cumprir os prazos de entrega, atendendo aos 

critérios exigidos para as atividades a distância, que serão estabelecidos pelo professor e tutor da 

disciplina.  

 

§ 1º Todas as atividades realizadas a distância que requerem o envio de documentos (arquivos) ao 

professor ou tutor EaD da disciplina a distância, deverão obrigatoriamente ser encaminhadas por 

meio do AVA (Moodle), no campo específico para o envio de atividades.  

 

§ 2º As atividades enviadas por e-mail não serão aceitas. E caso o aluno tenha dificuldade no envio 

da sua atividade, deverá comunicar imediatamente com a equipe de suporte via e-mail para 

solucionar o problema, para que seja resolvida a situação dentro do prazo de entrega da referida 

atividade.  
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§ 3º O aluno que tiver algum problema técnico deve enviar a cópia da tela do computador (print da 

tela) para o CEAD (cead@uniceplac.edu.br) 

 

Art. 10º. O cronograma das atividades na plataforma, bem como as datas das avaliações 

presenciais, é disponibilizado no Cronograma de Atividades e no Plano de Ensino para os alunos 

por meio do AVA. 

 

Art. 11º. As avaliações presenciais serão realizadas na instituição, informada na plataforma, no 

cronograma de atividades, e aplicada pelos tutores; 

 

§1º. A presença do alunos nas avaliações presenciais é de caráter obrigatório, e a ausência implicará 

em nota zero;  

 

§2º. As avaliações presenciais realizadas serão entregues ao aluno pelo tutor da disciplina para vista 

de prova, no dia agendado, que solicitará assinatura na ata de avaliação, no campo Ciência do 

Resultado; 

 

§4º. O aluno que for pego em situação de uso de recursos ilícitos durante a avaliação, terá nota zero 

na avaliação em questão. 

 

CAPITULO VI – DO CADASTRO/ACESSO AO AVA 

Art. 12º. O cadastro e acesso dos alunos ao AVA ocorre automaticamente, após 24 horas da 

realização da matrícula do aluno no curso/disciplinas. 

 

§1º. Só tem acesso ao AVA (sala virtual Moodle) os alunos devidamente matriculados.  

 

§2º. Os alunos em pré-matrícula não podem acessar o AVA, bem como realizar as atividades EaD 

ou a prova presencial.  
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§3º. Cabe ao aluno a responsabilidade de informar ao CEAD sua mudança de situação pré-

matrícula para matriculado, caso isso ocorra após decorridos 30 dias letivos.  

 

CAPITULO VII – DA FREQUÊNCIA 

Art. 13º. O registro da frequência é feito por meio do acesso dos alunos ao AVA, participações nos 

Fóruns e realização dos questionários.  

 

§1º. É vedado o abono de faltas em disciplinas EaD, visto que não há impedimentos para realização 

das atividades.  

 

Art. 14º. Nas disciplinas EaD, a frequência será acompanhada no AVA. 

 

§ 1º Como exemplo, nas disciplinas com carga horária 60 horas de estudo a distância, são 

consideradas 3 frequências/faltas para cada atividade realizada ou não, disponibilizadas no AVA 

uma vez por semana totalizando 60 faltas. A falta é contabilizada somando as atividades não 

realizadas e as frequências as atividades realizadas e a prova presencial. 

 

 

CAPITULO VIII - DA REVISÃO DE NOTAS 

Art. 15º.  É facultado ao aluno solicitar a revisão de resultado parcial ou final a ele atribuído para 

as disciplinas.  

 

Parágrafo único. No caso de disciplina EaD, o mesmo deve solicitar no AVA, em campo específico, 

por meio de preenchimento de formulário de Revisão de Notas, o qual também permite o despacho 

qualitativo e quantitativo dos docentes. A solicitação deve ocorrer obrigatoriamente dentro do 

período de oferta do semestre em curso.  
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CAPÍTULO IX - DOS RECURSOS DIDÁTICOS 

Art. 16º. As disciplinas ofertadas a distância utilizam recursos didáticos e documentos instrucionais 

específicos para a educação a distância, que atendem aos critérios estabelecidos nos Referenciais 

de Qualidade para a Educação Superior a Distância e em consonância com às Diretrizes 

Curriculares Nacionais estabelecidas para os cursos de graduação pelo Conselho Nacional de 

Educação. 

  

Parágrafo único. Os recursos didáticos referidos no caput compreendem livros-textos digitais para 

disciplinas, vídeo, games, quiz, materiais instrucionais, objetos de aprendizagem, conteúdos 

interativos, entre outros.  

 

CAPÍTULO X - DA COORDENAÇÃO DE ENSINO A DISTANCIA (CEaD) 

Art. 17º. O coordenador da UNICEPLAC virtual e equipe da Coordenação de Ensino a Distância 

(CEaD) são responsáveis pelas orientações e esclarecimentos necessários ao acesso ao AVA, bem 

como pelo gerenciamento da Plataforma Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA – (Moodle) 

– detalhado no Manual da equipe CEAD  

 

CAPITULO XI – DO ACESSO DO ALUNO AO AVA 

Art. 18º. È de responsabilidade do aluno acessar o Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA 

(Moodle) pelo menos uma vez por semana, bem como ler e realizar as atividades propostas. 

O acesso ao AVA e os detalhamentos dos deveres e direitos dos alunos estão detalhados no Manual 

do aluno  

 

CAPÍTULO XII – DOS TUTORES 

Art. 19º. O tutor da disciplina é responsável por acompanhar o desenvolvimento dos alunos, 

monitorar a realização das atividades, responder às dúvidas relativas aos conteúdos de cada 

unidade, elaborar a avaliação presencial e exercícios complementares, caso a turma apresente 
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necessidade de reforço ou complementação de conteúdos, conforme detalhado no Manual do 

CEAD  

 

CAPÍTULO XIII – DA AVALIAÇÃO SUBSTITUTIVA 

Art. 20º. O aluno que deixar de comparecer à prova presencial, na data fixada, ou que estiver 

insatisfeito com a média obtida, poderá submeter-se a uma prova substitutiva, a qual será realizada 

ao final do semestre letivo, de acordo com o Calendário Acadêmico, e versará sobre todo o 

conteúdo programático da disciplina em EaD no semestre vigente. 

§1º. O resultado avaliativo alcançado, por meio de prova substitutiva, deverá substituir a nota 

obtida apenas da avaliação teórica, presencial, que corresponderá a 60%; 

§2º. Caso o resultado da prova substitutiva seja menor do que a nota obtida anteriormente na 

avaliação presencial, permanecerá inalterada a situação anterior. 

§3º. O não comparecimento à prova substitutiva conduzirá a permanência da nota já obtida na 

avaliação presencial. 

CAPÍTULO XIV – REGIME ESPECIAL DE APRENDIZAGEM 

Art. 21º. O aluno matriculado na disciplina de Ensino a Distância que estiver de Regime Especial 

de Aprendizagem, de acordo com a Portaria nº001/2009, realizará as atividades na plataforma 

virtual sem intercorrências, visto que não haverá a necessidade de comparecer à instituição. O 

aluno em regime especial deverá entrar em contato com a Coordenação de   educação   a   distância 

CEAD  para  o   agendamento  das  provas  presenciais. 

 

Art. 22º. É obrigatória a realização da avaliação presencial na instituição. 

 

CAPÍTULO XIV – DA PUBLICAÇÃO DE NOTAS 

Art. 23º As notas serão publicadas na plataforma virtual paralelamente à realização das atividades 

avaliativas, podendo o aluno matriculado na disciplina acompanhar seu desempenho. 

 


