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Seja bem-vind@ a Educação a Distância 
da UEMG

Os grandes avanços sociais despertam uma crescente 
demanda de capacitação e elevam a exigência de um constante 
investimento em formação continuada.

Neste contexto, surge um novo olhar para formas, métodos e 
modalidades de educação atuais, onde a Educação a Distância 
– EaD, emerge como uma valorosa oportunidade. Por ser uma 
modalidade já consolidada e muito difundida ela traz consigo 
características vantajosas para a educação.

A Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG vem 
utilizando essa modalidade há mais de 10 anos primando 
pela qualidade da construção dos conteúdos, formação de 
professores(as) e tutores (as) e o uso de diferentes tecnologias, 
a fim de proporcionar uma experiência educacional inspiradora 
e inclusiva.
 
Com o intuito de viabilizar a realização de atividades de ensino 
a distância e/ou semipresencial, que agregue conhecimento aos 
estudantes da Universidade, a Coordenadoria de Educação a 
Distância – Coordenadoria de EaD - apresenta orientações para 
a oferta de disciplinas em cursos de Graduação presenciais.

Como ofertar uma disciplina em EaD em um curso de 
graduação presencial na UEMG?

O interessado em oferecer uma disciplina em EaD,em um curso 
de graduação presencial, deverá avaliar, junto à Coordenação 
do Curso e Diretor(a) Acadêmico(a) da Unidade os limites 
de carga horária do curso respeitando: a legislação vigente; 
as diretrizes definidas no Projeto Pedagógico do Curso; os 
trâmites para registro no sistema acadêmico pela Secretaria da 
Unidade;  a disponibilidade de docente habilitado no conteúdo 
e na modalidade EaD para construção da disciplina e do material 
didático, além da condução e execução da disciplina no ambiente 
virtual.

A partir da análise realizada na Unidade Acadêmica, o(a) 
Coordenador(a) do Curso deverá formalizar, juntamente ao 

Diretor da Unidade, a proposta para oferta da disciplina 
utilizando a plataforma Moodle da UEMG.

O Diretor deverá encaminhar à Pró-Reitoria de 
Ensino, por meio de Comunicação Interna – CI, a 
solicitação de oferta da disciplina. Observa-se que, 
ao elaborar a comunicação, a Unidade apresente 
de forma clara o nome do curso, a disciplina 
e carga horária a ser ministrada a distância, 
nome do professor responsável e contato, 

quantidade e nome dos alunos a serem 
atendidos e a justificativa.

A proposta enviada será analisada pela Pró-Reitoria de Ensino 
por meio da Coordenadoria de EaD e Coordenadoria de 
Graduação no prazo previsto de 20 dias. Após este prazo, será 
disponibilizado para o contato fornecido na CI o deferimento 
ou indeferimento da proposta, seguido da justificativa.

Em caso de indeferimento com sugestões de ajustes/
adequações, o(a) proponente poderá realizar os ajustes/
adequações indicadas e submeter novamente a proposta.

Em caso de deferimento, será elaborado pela Coordenadoria 
de EaD, juntamente com o professor responsável da Unidade, 
um cronograma com as etapas e prazos para elaboração e 
disponibilização da disciplina no ambiente virtual.

Qual o prazo adequado para oferta de disciplina em 
EaD em um curso de graduação presencial na UEMG?

A oferta de uma disciplina na modalidade a distância necessita  
de um planejamento bem estruturado para permitir a 
elaboração e disponibilização de recursos que garantam a 
qualidade do ensino, a inserção dos usuários na plataforma de 
ensino, além do acompanhamento e elucidação de dúvida dos 
docentes e discentes.

Desta forma, entende-se que o planejamento para oferta 
de disciplina na modalidade a distância deve ser iniciada no 
semestre anterior a sua efetiva disponibilização e realização, 
respeitando as etapas definidas no quadro (apresentado na 
sequência), permitindo que todo o processo ocorra sem 
sobressaltos.
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Atividade Prazo em dias úteis

Avaliação da proposta pela Pró-reitoria de Ensino
para dar início ao processo de oferta do curso.

Avaliação da proposta pela Coordenadoria de
EaD e pela Coordenadoria de
Graduação,seguindo as normas legais e de
registro da oferta.
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ta Alinhamento da Coordenadoria de EaD com o
proponente para oferta da disciplina. 8 dias

Abertura do espaço virtual no Ambiente virtual de
aprendizagem - AVA, para receber a disciplina.

Elaboração de conteúdo, adequação para EaD,
reuniões e implementação dos conteúdos na
plataforma para a oferta.

Revisão dos conteúdos disponibilizados no AVA
pela Coordenadoria de EaD e Coordenadoria de
Graduação.

Encaminhamento, para a Coordenadoria de
EaD,da relação de estudantes para inserção no
AVA.

Cadastro dos estudantes na plataforma e
disponibilização de login e senha para acesso ao
AVA.

Início da disciplina e ambientação dos estudantes
no AVA.

Acompanhamento da oferta da disciplina, pela
Coordenadoria de EaD e elaboração de relatório. A cada 15 dias

Emissão de relatórios de encerramento para
controle e registro na Coordenadoria de EaD. 2 dias para o lançamento 

das notas e encerramento 
da disciplina
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Dados da oferta
•Previsão de período para oferta
•Previsão de quantidade de participantes
•Previsão de quantidade de turmas a ofertar
•Perfil do público participante

Sobre a disciplina

•Nome do curso
•Nome da disciplina
•Carga horária
•Caracteristicas da disciplina
•Ementa
•Objetivos (geral e espécifico)
•Conteúdo programático (unidades e subunidades)
•Metodologia 
•Programação e conteúdo das aulas
•Critérios de avaliação (formas de avaliação, pontuação 
mínima exigida e particpação mínima)
•Bibliografia (básica e complementar)

O formulário (anexo 1 deste documento) com as informações 
solicitadas deve ser encaminhado para o e-mail:
coordenadoria.ead@uemg.br.

Como construir uma disciplina para ser ofertada a 
distância?

A construção de uma disciplina a distância deve proporcionar 
ao estudante o interesse pelo tema a ser abordado, privilegiar 
a qualidade do conteúdo e materiais disponíveis, proporcionar 
o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação – TIC’s, 
estimular interação com a plataforma e com os demais 
participantes e garantir uma condução que promova o 
desenvolvimento gradativo e seja comprometido com uma 
forma de avaliação eficaz e estimulante.
 
Desta forma, deve ser planejada a disciplina com foco no 
atendimento a estes aspectos, evitando utilizar a concepção 
do ensino presencial com alguns “ajustes” para ofertar a 
distância. Este tipo de comportamento pode ser tentador, 
mas, oferece limitações que podem prejudicar a qualidade do 
projeto. 

Para garantir o sucesso da disciplina ofertada, no planejamento 
do curso alguns aspectos são importantes:

• Manter o foco no tema da disciplina, definindo uma estrutura 
de tópicos que serão abordados ao longo da mesma;
•Definir corretamente o público alvo da disciplina e adequar 
o conteúdo e a linguagem a ser utilizada;
•Adequar o planejamento à concepção da disciplina a distância 
definida no cadastro da proposta;

O que diz a legislação vigente sobre a oferta de disciplinas 
em EaD nos cursos presenciais de Graduação?

Para ofertar disciplinas em EaD nos cursos de graduação 
presencial é necessário observar o disposto no art. 81 da Lei nº 
9.394, de 20 de dezembro de 1996 e no Decreto nº 5.622, de 
19 de dezembro de 2005, onde se lê: 

“Art. 1º As instituições de ensino superior que possuam, 
pelo menos, um curso de graduação reconhecido, 
poderão introduzir, na organização pedagógica e 
curricular de seus cursos de graduação presenciais 
regularmente autorizados, a oferta de disciplinas na 
modalidade a distância. 
§ 1º As disciplinas referidas no caput poderão ser 
ofertadas, integral ou parcialmente, desde que esta 
oferta não ultrapasse 20% (vinte por cento) da carga 
horária total do curso. 
§ 2º As avaliações das disciplinas ofertadas na modalidade 
referida no caput serão presenciais” (MINISTÉRIO DE 
ESTADO DA EDUCAÇÃO, 2016, p1).

Desta forma, no Projeto Pedagógico do Curso deverá constar a 
possibilidade de oferta de disciplinas na modalidade a distância, 
respeitado o limite de 20 % (vinte por cento) da carga horária 
total do curso e garantindo que as avaliações das disciplinas 
ofertadas na referida modalidade sejam presenciais.

Como preencher o formulário para oferta de uma 
disciplina em EaD no curso de graduação presencial na 
UEMG?

Após o deferimento da proposta encaminhada para a Pró 
Reitoria de Ensino o proponente deve preencher o formulário 
com os seguintes dados:

Identificação do(a) proponente

•Nome do(a) proponente
•E-mail
•Celular
•Cargo/função

•Unidade

Identificação da atividade

•Modalidade de ensino
•Tipo de atividade
•Recursos necessários para oferta
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como conjunto de recursos tecnológicos utilizados de forma 
integrada, exercem um papel cada vez mais importante e 
oferecem inúmeras possibilidades de recursos e ferramentas 
para desenvolver a educação a distância.
 
Dentre elas, destacam-se as seguintes tecnologias:

•Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA: plataforma 
virtual utilizada para realização de cursos ofertados nas 
modalidades a distância e semipresenciais.  Neste ambiente 
ocorrem as interações entre professores(as), tutores(as) e 
alunos(as) envolvidos no processo de ensino-aprendizagem.  
A UEMG, utiliza o MOODLE. É um software livre de apoio à 
aprendizagem para ambientes virtuais e se tornou mundialmente 
popular entre educadores. O sistema permite a administração 
de cursos virtuais, com páginas para disciplinas, grupos de 
trabalho e comunidades de aprendizagem;

•Atividades Wiki: recurso colaborativo de escrita digital 
que possibilita a criação, interação, desenvolvimento, acesso e 
atualização das informações;

•Áudio conferências: recurso tecnológico que permite a 
comunicação e a interação de pessoas em tempo real, que estão 
localizadas em regiões diferentes, por meio da transmissão do 
som entre os interlocutores com o auxílio de linhas telefônicas 
comuns, internet, VoIP (Voice over IP-Rede de dados), conexão 
via cabo e bluetooth;

•Áudio e Podcast: são gravações de áudio digital de música, 
sons e falas com durações diversas sobre temáticas específicas;

•Bibliotecas digital: é um conjunto de acervos e documentos 
primários, digitalizados e disponibilizados de forma digital por 
meio da Internet, permitindo o acesso à distância;

•Blogs: são sites criados livremente por pessoas na internet, que 
abordam assuntos diversos e utilizam imagens, figuras, vídeos, 
fotos, sons e textos simples dinâmicos e de fácil compreensão;

•Chats: são locais de conversação ou bate papo. Sites e 
páginas que utilizam recursos tecnológicos que promovem 
a comunicação e a interação de pessoas por meio de 
textos, imagens, vídeos e sons, em tempo real, ainda que 
localizadas em regiões diferentes;

•Flogs ou fotoblog: tipo de blog em que os 
conteúdos divulgados são fotos e imagens;

•Fóruns: são espaços cibernéticos que 
possibilitam a interação, discussão, perguntas 
e respostas, opiniões, dicas e troca de 
experiências entre os membros participantes 
sobre um terminado tema;

•Google Docs: é 

- Caso a opção seja a autoinstrucional, é fundamental 
que o curso tenha informações suficientes para 
que o estudante consiga progredir e não encontre 
limitações que o façam desistir e não concluir o curso;

- Se a opção é com mediação/tutor, definir a atuação 
do(a) tutor(a) em cada unidade e atividade. Neste 
caso é essencial que o(a) tutor(a) tenha o domínio 
do assunto, disponibilidade e frequência de tempo 
na plataforma, linguagem dialógica, formas de 
estimular, atrair e conduzir a turma, além de outras 
competências individuais essenciais para atuação na 
educação a distância;

•Definir claramente os temas que serão abordados, 
especificando o nível de aprofundamento em cada eixo; 
•Dividir o conteúdo por módulos/unidades de uma forma 
que faça sentido e que não frustre os alunos pelo excesso ou 
falta de informação;  definir o tempo do módulo/unidade e 
também a duração total da disciplina, procurando assegurar 
um ritmo tranquilo, que conecte os conteúdos e que faça os 
alunos sentirem que estão progredindo;
•Construir o mapa de atividades para facilitar o processo de 
adequação do conteúdo à linguagem digital;
•Tornar a disciplina atrativa e rica em conteúdo, utilizando 
estudos de caso e promovendo interlocuções com filmes, 
documentários e artigos relacionados ao assunto da disciplina;
•Definir o método de avaliação, bem como a distribuição de 
pontos em cada atividade e unidade;
•Planejar atividades e explorar as diferentes ferramentas 
que a educação a distância pode oferecer em cada unidade, 
possibilidades e  critérios de avaliação e atividades;
Utilizar ferramentas como jogos, quiz, fóruns, vídeos, 
apresentações e materiais interativos que ultrapassem o 
formato tradicional, tornando o estudo mais atraente.

Com base nessa orientação, a disciplina deve ser estruturada e 
planejada para que tenha início sua construção no AVA.

As disciplinas criadas no AVA UEMG são analisadas e 
acompanhadas por uma equipe de pedagogos(as) e designers 
instrucionais – profissionais responsáveis por desenvolver, 
adaptar, adequar e implementar cursos e conteúdos utilizando 
tecnologias e metodologias modernas e motivadoras no 
AVA – com experiência na área de educação a distância, 
com o intuito de compreender as propostas e expectativas, 
contribuir e adaptar os recursos digitais da disciplina para 
oferta na plataforma. Caso exista alguma dúvida ou sugestão 
para melhoria da proposta, o responsável pela análise fará 
contato com o(a) proponente para adequação. 

Que  tipos de recursos e ferramentas possuo na 
educação a distância para planejar a metodologia da 
disciplina?

O uso das Tecnologias da Informação e Comunicação - TIC’s, 
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desenvolvimento e aproveitamento do participante na 
disciplina.

Para inserir na plataforma virtual, o material complementar, 
o(a) professora(a) deve apresentar, para Coordenadoria de 
EaD, por e-mail, durante o processo de criação da disciplina no 
ambiente MOODLE, uma apostila (instrumento organizado 
com textos, esquemas, imagens e referências utilizadas para 
sua construção) com tamanho máximo de 500MB para ser 
postada e disponibilizada no AVA e que, prioritariamente, 
empregue uma linguagem direta e dialógica, com conteúdo 
que estenda, contextualize e complemente o material digital 
da disciplina.

Como fazer a inserção da disciplina na plataforma da 
UEMG?

Para ofertar disciplina a distância na UEMG é importante que 
todo o processo de Avaliação e Alinhamento para a oferta 
esteja devidamente concluído.

A partir desta etapa, iniciará o contato direto (via e-mail e/
ou telefone) da equipe da Coordenadoria de EaD com o(a) 
professor(a) para realizar alinhamentos, esclarecer dúvidas 
e formalizar o processo de implementação da disciplina no 
ambiente virtual. Nesta etapa, a Coordenadoria de EaD 
acompanhará todo o desenvolvimento da construção da 
disciplina no AVA, juntamente com o professor responsável, 
até a conclusão da implantação, testes e aprovação da 
disciplina para oferta.

Dúvidas?

Coordenadoria de Educação a Distância
E-mail: coordenadoria.ead@uemg.br

Telefone: 
(31) 3916 -8753 
(31) 3916 -8674
(31) 3916 -8676

Créditos:

Elaboração
Lorna das Graças Martins Rosa Pires Pinheiro de Azevedo

Revisão
Maria do Carmo de Matos

Priscila Rondas Ramos Cordeiro Torres Fontes

uma ferramenta que permite a criação, edição, armazenamento 
e compartilhamento de documentos, planilhas, apresentações, 
pesquisas entre outros;

•Hot potatoes: é um software educacional canadense 
utilizado para criar exercícios sob a forma de objetos digitais 
para publicação e utilização na internet;

•Mensagens eletrônicas(e-mail): método que permite 
compor, enviar e receber mensagens através de sistemas 
eletrônicos de comunicação;

•Slideshare: ferramenta gratuita para compartilhar 
apresentações feitas no Word, Excell, PowerPoint, Prezi ou 
similares;

•Tele aulas: conjunto de vídeo aulas que abordam determinada 
temática,  disponibilizadas ao estudante por meio de transmissão 
via satélite, podendo ser assistidas em casa, no trabalho ou em 
teles salas;

•Twitter: microblogging, que permite aos usuários o 
compartilhamento e visualização de textos elaborados com no 
máximo 140 caracteres;

•Vídeoaulas: aulas gravadas e disponibilizadas em formato de 
vídeo empregando formatos próprios da linguagem audiovisual;

•Videoconferências: recurso tecnológico que permite a 
comunicação e a interação em tempo real, de pessoas localizadas 
em regiões diferentes, por meio da transmissão de imagem e 
som entre os interlocutores, via televisão, em circuito fechado 
ou rede de computadores;

•Vlogs ou videoblog: tipo de blog para divulgação de vídeos 
curtos;

•YouTube:  portal web que permite aos usuários hospedar, 
compartilhar e assistir produções em formato de vídeo;

•YouTube Edu: página pertencente ao YouTube com foco na 
hospedagem de conteúdos educacionais gratuitos. 

É obrigatório construir material didático 
complementar?

Fica a critério do professor. Para as disciplinas 
de graduação é indicada a criação de materiais 
auxiliares para dar suporte ao conteúdo abordado. 

É recomendado disponibilizar para 
os participantes materiais didáticos 
complementares aos já fornecidos ao 

longo das unidades, com o intuito 
de contribuir com a 

c o m p r e e n s ã o , 
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OFERTA DE DISCIPLINAS NA MODALIDADE A DISTÂNCIA 
IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 

NOME DO PROPONENTE: 

EMAIL: CELULAR: 

CARGO/FUNÇÃO: UNIDADE: 
IDENTIFICAÇÃO DA ATIVIDADE 

 
TIPO DE ATIVIDADE:                 CURSO      
                                                                DISCIPLINA      
                                                                PROGRAMA 
                                                                PROJETO 
                                                                EVENTO 
 
 
CONCEPÇÃO DE EAD:                AUTOINSTRUCIONAL     

CASO A OPÇÃO SEJA A AUTOINSTRUCIONAL, É FUNDAMENTAL QUE O CURSO TENHA INFORMAÇÕES 
SUFICIENTES PARA QUE O ESTUDANTE CONSIGA PROGREDIR E NÃO ENCONTRE LIMITAÇÕES QUE O 
FAÇAM DESISTIR E NÃO CONCLUIR O CURSO.  
 

                                                                 COM MEDIAÇÃO/TUTORIA               
SE A OPÇÃO É COM MEDIAÇÃO/TUTOR, DEFINA SOBRE A ATUAÇÃO DO(A) TUTOR(A) EM CADA 
UNIDADE E ATIVIDADE. NESTE CASO, É ESSENCIAL QUE O TUTOR(A) TENHA O DOMÍNIO SOBRE O 
ASSUNTO, DISPONIBILIDADE E FREQUÊNCIA DE TEMPO NA PLATAFORMA, LINGUAGEM DIÁLOGICA, 
FORMAS DE ESTIMULAR, ATRAIR E CONDUZIR A TURMA, ALÉM DE OUTRAS COMPETÊNCIAS 
INDIVIDUAIS ESSENCIAIS PARA ATUAÇÃO NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA. 
 

PARA OFERTA DE DISCIPLINAS EM NÍVEL DE GRADUAÇÃO 

 
              DISCIPLINA COM CARGA HORÁRIA TOTAL EM EAD                                                          

 NOME DO CURSO: 

CARGA HORÁRIA TOTAL DA DISCIPLINA:   

CARACTERISTICA DA DISCIPLINA:                 OBRIGATÓRIA                                    
                                                                                             ELETIVA 
                                                                                             OPTATIVA 

 

                      

                      

                      

                      

Anexo 1
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             DISCIPLINA OFERTADA COMO COMPLEMENTAÇÃO DE CARGA HORÁRIA PRESENCIAL  

NOME DO CURSO: 

CARGA HORÁRIA TOTAL DA DISCIPLINA:   

CARGA HORÁRIA A DISTÂNCIA  DA DISCIPLINA:   

CARACTERISTICA DA DISCIPLINA:                 OBRIGATÓRIA                                    
                                                                                             ELETIVA 
                                                                                             OPTATIVA 

 

DADOS DA OFERTA 

PREVISÃO DE PERÍODO PARA OFERTA: 
 

PREVISÃO DE QUANTIDADE DE PARTICIPANTES: 
 

PREVISÃO DE QUANTIDADE DE TURMAS OFERTADAS: 
 

PERFIL DO PÚBLICO PARTICIPANTE: 
 

SOBRE A ATIVIDADE 

NOME (ATIVIDADE/CURSO/DISCIPLINA): 
 

CARGA HORÁRIA EM EAD:   

 

EMENTA: 

 

OBJETIVO GERAL:  
 
 

OBJETIVO ESPECÍFICOS: 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 

 

PROGRAMAÇÃO E CONTEÚDOS DAS AULAS: 

Dia/Mês Conteúdo Carga horária 

   

   

   

   

   

METODOLOGIA E RECURSOS METODOLÓGICOS: 

 (LEVAR EM CONSIDERÇÃO A DISPONIBILIDADE DE RECURSOS MULTIMÍDIA PARA OS PARTICIPANTES. ATENTAR PARA O USO 
DE RECURSOS QUE CONTEMPLEM AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS) 

 

 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: 

 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 

Assinatura do proponente: 
 
Assinatura do(a) responsável/Unidade: 
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