
                                                               Edital Nº 005/2011

Estabelece as normas para adesão das 
Unidades  Universitárias   da 
Universidade  Estadual  de  Goiás  ao 
Projeto  Piloto  de  Integração  e 
Convergência  de  Disciplinas  entre  as 
Modalidades Presencial e  a Distância

        

           A Unidade Universitária de Educação a Distância - UnUEAD torna pública a 

realização  do  Projeto  Piloto  de  Integração  e  Convergência  de  Disciplinas  entre  as 

Modalidades Presencial e a Distância na Universidade Estadual de Goiás. O projeto piloto 

compreenderá  o  acompanhamento  e  avaliação  da  oferta  a  distância  das  disciplinas 

Filosofia (60 h/a) e Cálculo diferencial integral (110h/a).

1. DISPOSIÇÕES GERAIS:

1.1. O presente documento rege o Processo de adesão das Unidades Universitárias da 

Universidade Estadual de Goiás – UEG ao Projeto Piloto de Integração e Convergência 

de Disciplinas entre as Modalidades Presencial e a Distância.

1.2. As Unidades Universitárias poderão aderir ao projeto piloto caso estejam de acordo 

com os critérios estabelecidos no presente edital.

1.3.  Para  a  adesão  ao  projeto,  a  Unidade  deve  estar  ciente  de  suas   atribuições, 

responsabilidades   e  disponibilizar  infraestrutura  adequada,  conforme  orientações 

descritas nos item 2.

2. PERFIL DA UNIDADE UNIVERSITÁRIA - UnU:

2.1.  Possuir,  no  mínimo,  um  laboratório  de  informática  com  internet  (banda  larga), 

acessível diariamente aos alunos.

2.2.  Disponibilizar um Profissional Técnico Administrativo para realizar o suporte técnico e 

operacional no laboratório de informática.

2.3.  Disponibilizar  um  Tutor  Presencial  (Professor)  que  será  o  responsável  pelo 



acompanhamento  aos  alunos  que  estiverem  cursando  Disciplinas  na  Modalidade  a 

Distância, na respectiva Unidade Universitária. 

2.4.  Será  de  inteira  responsabilidade  da  Unidade  Universitária  (UnU)  indicar  o  Tutor 

Presencial, que deverá ser professor da Unidade Universitária, com vínculo empregatício 

e com carga horária disponível para as atividades de tutoria. 

3. DAS ATRIBUIÇÕES DO TUTOR PRESENCIAL (PROFESSOR):

3.1.  Participar e/ou atuar nas atividades de capacitação desenvolvidas pela UnUEAD.

3.2. Ter horários fixos na Unidade Universitária para Atendimento aos alunos matriculados 

em Disciplinas na Modalidade a Distância.

3.3.  Ter horários fixos no Ambiente Virtual de Aprendizagem (Moodle) para Atendimento 

aos alunos matriculados  em Disciplinas na Modalidade a Distância.

3.4. Elaborar, no âmbito de suas atribuições, relatórios periódicos ou quando solicitados, 

para encaminhamento à UnUEAD.

3.5. Acompanhar as atividades discentes, conforme o cronograma do Curso e Colaborar 

com a Coordenação do Curso na avaliação dos estudantes.

3.6.  Estabelecer contato permanente com os alunos e fazer a mediação destes com o 

material didático,  atividades acadêmicas e com o grupo de discentes.

4. INSCRIÇÕES:

 As inscrições serão feitas no site www.unuead.ueg.br, e seguirão o cronograma abaixo:

19/09/11 a 
30/09/2011 Inscrição no site 

04/10/11
Divulgação  das  Unidades  que  aderiram  ao  Projeto  de  Integração  e 
Convergência  de  Disciplinas  entre  as  Modalidades  Presencial  e  a 
Distância,

5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

5.1. Os casos omissos serão resolvidos pela Direção da UnUEAD-UEG.

 Prof. Dr. Francisco Alberto Severo de Almeida
    Diretor da Unidade Universitária de Educação a Distância da UEG


