
 

EDITAL PARA OFERTA DAS DISCIPLINAS DO PROJETO PILOTO DE INTEGRAÇÃO 

E CONVERGÊNCIA ENTRE AS MODALIDADES PRESENCIAL E A DISTÂNCIA NA 

UEG. 

 

EDITAL Nº 008/2011 

         

          A Direção da Unidade Universitária de Educação a Distância da Universidade 

Estadual de Goiás (UnUEAD - UEG), no uso de suas atribuições, dá publicidade ao Edital 

de Chamada Pública Interna para  a oferta das disciplinas do projeto piloto de integração 

e convergência entre as modalidades presencial e a distância na UEG. 

 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1.  O presente edital rege a Chamada Pública Interna para  a oferta das disciplinas do 

projeto piloto de integração e convergência entre as modalidades presencial e a distância 

na UEG. 

1.2. O edital está em conformidade com as resoluções do CsA nº.158/2009 e 159/2009 

que dispõem sobre a regulamentação de matrícula para alunos regulares em regime de 

dependência. 

1.3. Poderão se inscrever neste Edital de Chamada Pública Interna alunos regularmente 

matriculados das Unidades Universitárias que aderiram ao Projeto Piloto de Integração e 

Convergência de Disciplinas entre as modalidades Presencial e a Distância na UEG. 

1.4. Será permitido ao aluno cursar a disciplina na modalidade a distância desde que a 

UnU na qual o mesmo esteja matriculado tenha aderido ao projeto e que haja autorização 

por parte do Coordenador do Curso.  

1.5. Terão prioridade para cursar uma disciplina na modalidade a distância os alunos que 

se enquadram nos seguintes critérios:  

1.5.1. reprovação na disciplina cursada anteriormente; 

1.5.2. extinção e/ou integralização de matriz curricular; 

1.5.3. dificuldade de adequação do horário para cursar novamente a disciplina uma vez 

que já tenha sido reprovado anteriormente; 

1.6. O aluno só poderá cursar a disciplina na modalidade a distância se enquadrar-se  em 

uma das condições supracitadas. 

1.7. A disciplina será ofertada integralmente na modalidade a distância e terá a supervisão 



e acompanhamento de um professor tutor da UEG.  

1.8. Compete ao professor tutor elaborar o planejamento didático pedagógico da 

disciplina, fazer o acompanhamento do aluno no ambiente virtual de ensino e 

aprendizagem, avaliar e validar o desempenho do aluno na disciplina. 

1.9. As disciplinas que serão ofertadas na modalidade a distância no primeiro semestre do 

ano de 2012 serão: 

1.9.1. Cálculo Diferencial e Integral 

1.9.2. Introdução a Filosofia 

1.9.3. Inglês Instrumental 

1.9.4. Solos e Fertilidade dos Solos 

1.9.5. Educação Ambiental 

 

2. DAS VAGAS: 

          Serão oferecidas 20 (vinte) vagas para cada uma das disciplinas que serão 

ofertadas  na modalidade a distância; 

 

3. INSCRIÇÃO: 

3.1. As matrículas deverão ser feitas no site www.unuead.ueg.br, no período de 15 de 

janeiro de 2012 a 10 de fevereiro de 2012 de acordo com o cronograma abaixo: 

15/01 a 10/02/2012 Período para efetuar a matrícula na disciplina a ser cursada. 

15/02 a 28/02 Curso de Introdução a Educação a Distância. 

01/03/2012 Confirmação da matrícula na disciplina a ser cursada. 

05/03/2012 
Início das aulas no ambiente virtual de ensino e aprendizagem –

moodle. 

 

3.2. As matrículas encerram-se com o número de matriculados até o dia 10 de fevereiro 

de  2012 às 17horas. 

 

4. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

 Os casos omissos serão resolvidos pela Direção da Unidade Universitária de 

Educação a Distância da Universidade Estadual de Goiás – UEG. 

 

 

 

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


