
COLEGIADO DE COORDENAÇÃO DIDÁTICA DO CURSO DE GESTÃO 

PÚBLICA 

RESOLUÇÃO 03/2016  

Regulamenta a utilização da modalidade de ensino à 

distância (EAD) no Curso de Gestão Pública da 

Universidade Federal de Minas Gerais. 

O Colegiado de Coordenação Didática do Curso de Gestão Pública, no uso de suas 

atribuições regimentais e considerando o disposto na Portaria 4.059, de 10 de dezembro 

de 2004, do Ministério da Educação,  

RESOLVE: 

Art. 1º - As atividades didáticas do Curso poderão ser ofertadas na modalidade de EAD 

por meio de disciplinas obrigatórias e optativas que integram a matriz curricular do 

Curso ou por meio de Atividades Integradoras de Crédito (AIC), sendo que a oferta 

deve ocorrer no limite de 20% da carga horária total do Curso. 

§ 1º. As disciplinas obrigatórias poderão ter até 30% (trinta por cento) de sua carga 

horária ofertada em EAD, conforme critério do docente responsável pela disciplina, 

sendo que as avaliações devem ser presenciais. 

§ 2º. As disciplinas optativas poderão ser ofertadas parcialmente ou totalmente à 

distância, sendo que a oferta parcial segue o mesmo critério estabelecido para as 

disciplinas obrigatórias. 

§ 3º. As Atividades Integradoras de Crédito na modalidade de EAD podem ser 

integralizadas observando-se a resolução específica do Colegiado que trata das AIC. 

Art. 2º - As disciplinas optativas concebidas integralmente em EAD deverão ter sua 

oferta previamente aprovada pelo Colegiado. O Programa da disciplina deve observar: 

I – A distribuição da carga horária da disciplina conforme os objetivos de 

aprendizagem e as atividades previstas: conteúdo, aprendizado individual, 

interações professor-aluno, interações aluno-aluno, verificação de frequência e 

de aprendizagem. 

II – A utilização de material didático compatível com a modalidade, 

resguardando-se a legislação sobre direitos autorais. 

III – A previsão de tutoria. 

§ 1º.  O registro das atividades acadêmicas realizadas na disciplina ofertada 

integralmente em EAD seguem os mesmos critérios das disciplinas presenciais, 

devendo ser integralmente realizados no Diário de Classe da disciplina. 



§ 2º. Os critérios de verificação de aprendizagem e de aprovação na modalidade EAD 

são os mesmos previstos para o ensino presencial, quais sejam, frequência mínima de 

75% e nota mínima de 60 (conceito D). 

§ 3º. As avaliações dos alunos devem ocorrer presencialmente. 

Art. 3º – As disciplinas ofertadas parcialmente ou integralmente na modalidade EAD 

devem utilizar a plataforma eletrônica disponibilizada pela UFMG e seus respectivos 

recursos tecnológicos. 

Art. 4º – Caberá ao Colegiado definir, semestralmente, a oferta das disciplinas optativas 

integralmente em EAD, não devendo exceder o limite de 08 (oito) créditos por 

semestre. 

 

Belo Horizonte, 05 de abril de 2016.  

Colegiado de Coordenação Didática do Curso de Gestão Pública. 

 


