
RESOLUÇÃO XXXX/2022 

Dispõe sobre as normas e procedimentos para a 

inserção e oferta de componentes curriculares, 

integral ou parcialmente, de forma não presencial ou 

a distância nos currículos dos cursos de graduação 

presenciais da Universidade Federal do Maranhão. 

 

O Reitor da Universidade Federal do Maranhão, na qualidade de Presidente do Conselho 

de Ensino, Pesquisa e Extensão, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais; 

CONSIDERANDO a autonomia didático científica, administrativa e de gestão financeira 

e patrimonial das universidades públicas conforme artigo 207 da Constituição Federal de 

1988; 

CONSIDERANDO que a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família, 

e que será promovido e incentivado com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 

para o trabalho, conforme artigo 205 da Constituição Federal de 1988; 

CONSIDERANDO a diversificação dos processos de aprendizagem conforme artigo 23 

da LDB; 

CONSIDERANDO o disposto no decreto federal No. 9.057, de 25 de maio de 2017; 

CONSIDERANDO a portaria MEC No. 2.117, de 06 de dezembro de 2019; 

 

RESOLVE:  

Art. 1º. Esta Resolução apresenta diretrizes para regulamentar a oferta de componentes 

curriculares (disciplinas, módulos, atividades acadêmicas específicas, atividades 

acadêmicas individuais, atividades de orientação individual, atividades de orientação 

coletiva) mediados por tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) de 

forma não presencial ou à distância nos currículos dos cursos de graduação presenciais 

da Universidade Federal do Maranhão. 

§1º. Os componentes curriculares não presenciais (CCNP) ou à distância (EAD) que 

utilizem a mediação tecnológica se caracterizam pela substituição de atividades letivas 

presenciais por atividades letivas não presenciais, cujas estratégias didático-pedagógicas 

realizadas pelo docente responsável são viabilizadas pela mediação tecnológica, com 

alternância de momentos e atividades síncronas e assíncronas. Também será permitido ao 

docente organizar atividades presenciais para a aplicação de avaliações. 



§2º. As atividades síncronas envolvem a comunicação em tempo real, em que docentes e 

discentes estão conectados simultaneamente em um ambiente virtual de aprendizagem. 

§3º. As atividades assíncronas envolvem a comunicação em diferentes tempos, em que 

não há a necessidade de conexão simultânea entre docentes e discentes em um ambiente 

virtual de aprendizagem. 

Art. 2º. Os componentes curriculares com carga horária integral, de forma não presencial 

ou à distância, mediados por tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC), 

deverão estar identificados na matriz curricular do curso e ser aprovados pela subunidade 

acadêmica a qual o curso esteja vinculado.  

§1º.  No PPC deverá ficar explícito o registro do percentual da carga horária não 

presencial ou à distância definida pelo curso e os componentes curriculares que poderão 

ser oferecidos nesse formato, assim como-, indicar as metodologias a serem utilizadas; 

§2º.  A oferta de componentes curriculares com carga horária integral não presencial ou 

à distância, mediados por tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC), 

deverá considerar até o limite máximo de 40% da carga horária total do curso e deve 

observar os limites previstos nas Diretrizes Curriculares Nacionais - DCN dos Cursos de 

Graduação Superior; 

§3º.  Os cursos presenciais com avaliação CPC inferior a 4 só poderão ofertar, até o limite 

máximo de 20% da carga horária total do curso, os componentes curriculares de forma 

não presencial ou a distância; 

§4º. Os cursos de Medicina, assim como-, os cursos presenciais novos ainda não 

reconhecidos na avaliação do INEP/MEC, não poderão ofertar componentes curriculares 

integralmente de forma não presencial ou a distância, conforme legislação em vigor; 

§5º. Os componentes curriculares manterão os códigos originais que possuem no perfil 

do curso, independentemente do formato da oferta, quer sejam presenciais ou não 

presenciais e a distância; 

§6º. Os códigos das turmas dos componentes curriculares não presenciais deverão manter 

a sigla (CCNP); 

§7º.  Os componentes curriculares com carga horária parcial de forma não presencial ou 

à distância, poderão utilizar as tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) 

entre 20% a 40% do total da carga horária do componente curricular, devendo o restante 

da carga horária ser, necessariamente, ministrada de forma presencial nos espaços da 

Universidade. 

Art. 3º. A oferta de componentes curriculares de forma não presencial ou à distância nos 

cursos de graduação presenciais é de responsabilidade das subunidades acadêmicas 

inerentes à oferta, às quais, resguardadas as respectivas competências, contarão com o 



apoio da Pró-Reitoria de Ensino – PROEN, da Superintendência de Tecnologia da 

Informação-STI e da Diretoria de Tecnologias na Educação – DTED. 

Parágrafo Único. As subunidades acadêmicas deverão selecionar semestralmente os 

componentes curriculares não presenciais ou a distância, de modo a que ocorra a 

rotatividade da oferta dos componentes (presenciais e não presenciais), assim como-, dos 

docentes que irão ministrá-los. 

Art. 4º. Os componentes curriculares ofertados integral ou parcialmente, com mediação 

tecnológica de forma não presencial ou à distância-, nos cursos de graduação presenciais 

deverão ter a mediação do docente responsável pela sua ministração, conforme exigido 

na legislação nacional. 

Art. 5º. A atividade de tutoria, na modalidade EaD, se responsabiliza por um conjunto de 

ações didático-pedagógicas que visam oportunizar a interação, o suporte e a orientação 

relacionados aos conteúdos e às atividades de aprendizagem. Essa atividade será exercida 

nos componentes curriculares não presenciais ou a distância ofertados para os cursos 

presenciais, exclusivamente pelo(s) docente(s) que ministra(m) os componentes 

curriculares. 

Parágrafo Único. Os docentes poderão contar com o apoio de monitores, selecionados no 

edital do Programa Institucional de Monitoria/PROEN, que serão devidamente 

capacitados em cursos ofertados pela PROEN ou pela DTED para oferecerem apoio ao 

ensino mediado por tecnologias. O pagamento de bolsas para o programa dependerá da 

disponibilidade de recursos da IES destinados para tal finalidade. 

Art. 6º. As turmas de componentes curriculares ofertados de forma não presencial ou a 

distância-, não excederão o limite de 60 estudantes matriculados. 

Art. 7º. As aulas práticas de laboratórios ou de campo devem ser ofertadas de forma 

presencial, com exceção das práticas devidamente justificadas e aprovadas pelo colegiado 

de curso. 

Art. 8º. O estágio curricular obrigatório segue normas específicas e não pode reconhecer 

a carga horária não presencial ou à distância. 

Art.  9º. As atividades de orientação individual e coletiva, assim como a defesa dos 

TCC´s, poderão se dar mediadas por tecnologias da informação e comunicação (TDIC). 

Art. 10. As atividades de extensão poderão reconhecer parte de sua carga horária, até o 

limite de 20%, mediadas por tecnologias da informação e comunicação (TDIC)  

Art. 11. O Plano de Ensino da oferta de componentes curriculares não presenciais ou à 

distância deve incluir a descrição da metodologia e práticas de ensino-aprendizagem que 

incorporem o uso integrado de tecnologias da informação e comunicação para a 

realização dos objetivos propostos, bem como a sistemática das avaliações. 



§1º. O Plano de Ensino deverá ser aprovado na subunidade acadêmica responsável pela 

oferta e/ou no colegiado do curso e inserido no SIGAA antes do início da disciplina.  

§2º. Os componentes curriculares não presenciais ou à distância deverão necessariamente 

prever atividades síncronas e assíncronas, sendo que estas últimas não deverão ultrapassar 

o limite de 40% da carga horária total do componente curricular. 

§3º. O Plano de Ensino deverá conter um cronograma detalhado das atividades síncronas 

e assíncronas a serem desenvolvidas durante o semestre letivo. 

Art. 12. Será garantido semestralmente a todos os responsáveis pela oferta dos 

componentes curriculares não presenciais ou à distância-, formação 

continuada/atualização formativa em tecnologias da informação e comunicação, assim 

como poderão receber capacitações sobre diferentes metodologias de ensino com o 

objetivo de garantir a melhoria da qualidade do ensino oferecido. 

Art. 13. Os docentes que ministrarem componentes curriculares não presenciais ou à 

distância nos cursos presenciais da Universidade Federal do Maranhão terão computadas 

em sua carga horária no Plano Individual Docente (PID) a carga horária total do 

respectivo componente. 

 

DOS COMPROMISSOS E RESPONSABILIDADES DA OFERTA DOS 

COMPONENTES CURRICULARES DE FORMA NÃO PRESENCIAL OU A 

DISTÂNCIA MEDIADOS POR TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO (TDIC) 

 

Art. 14. A Universidade Federal do Maranhão (UFMA) deverá assegurar as condições e 

meios necessários, disponibilizando a infraestrutura física e tecnológica adequada, a fim 

de que os estudantes possam desenvolver as habilidades necessárias para o 

acompanhamento e a realização das atividades não presenciais nos horários e turnos dos 

cursos presenciais. 

Art. 15.  Para que o ambiente virtual de aprendizagem (AVA) possa atender ao disposto 

nesta Normativa, é necessário reunir uma ou mais ferramentas de modo a atender aos 

seguintes requisitos: 

I. gerenciar lista de alunos; 

II. permitir discussões estruturadas como fórum; 

III. organizar e publicar objetos didáticos de diferentes tipos (textuais, vídeos, áudios, 

multimídia) para acesso dos estudantes; 

IV. disponibilizar um espaço para comunicação síncrona entre professores e estudantes; 



V. organizar e publicar atividades objetivas ou dissertativas; 

VI. permitir o envio de arquivos de diferentes formatos como respostas das atividades; 

VII. permitir ao docente emitir parecer sobre as atividades enviadas e informar notas; 

VIII. permitir ao discente acompanhar quadro de notas e comentários enviados pelo 

docente. 

Art. 16. A STI é a responsável técnica e operacional das plataformas virtuais de 

aprendizagem a serem utilizadas, a saber: o SIGAA, o Google Meet, MS Teams, AVA 

no Moodle. 

Art. 17. Compete à PROEN: 

I. Orientar e assessorar às Coordenações de Curso e NDE na inclusão de componentes 

curriculares ofertados no formato não presencial ou a distância bem como constituir 

conjuntamente com estes colegiados instrumentos de avaliação e acompanhamento 

dessas ofertas, a cada semestre; 

II. Elaborar junto com o STI e com apoio da DTED em consonância com a Comissão 

Própria de Avaliação (CPA), um módulo de avaliação dos componentes curriculares 

ofertados não presencialmente ou a distância; 

III. Realizar o registro do componente curricular não presencial ou a distância no sistema 

acadêmico (SIGAA); 

IV. Regulamentar a oferta, através de atualizações de sua Resolução específica. 

 

 

Art. 18. Compete à DTED manter o ambiente virtual de aprendizagem institucional a ser 

utilizado na realização das atividades não presenciais ou a distância, além de: 

I. Orientar as Coordenações e Colegiados dos cursos e departamentos, quanto à execução 

da oferta de componentes curriculares não presenciais ou à distância; 

II. Colaborar junto com a PROEN com o processo de avaliação dos componentes 

curriculares na modalidade não presencial ou à distância; 

III. Emitir parecer, quando solicitado pela Divisão de Projetos Pedagógicos de cursos 

(DIPPC/PROEN), no que concerne ao modelo de plano de ensino e oferta dos 

componentes curriculares não presenciais ou à distância, no processo de 

construção/atualização dos PPCs;  



IV. Ofertar em parceria com a Diretoria de Desenvolvimento do Ensino de Graduação 

(DIDEG/PROEN), Diretoria de Ações Especiais (DAESP) e a Divisão de Capacitação e 

Desenvolvimento (DCD/PROGEP) cursos de atualização e formação continuada aos 

docentes para atuarem no ensino não presencial ou a distância por meio de webinários e 

demais ferramentas disponibilizadas no “Portal EaD para Você”. 

 

Art. 19. Compete ao (à) Coordenador (a) do curso, no que diz respeito às atividades não 

presenciais ou a distância, além das atribuições definidas em regulamentos específicos: 

I. Coordenar e acompanhar as atividades acadêmicas dos componentes curriculares 

ofertados; 

II. Constituir comissões para o desenvolvimento de metodologia e elaboração de 

materiais didáticos; 

III. Solicitar a DTED, quando necessário, a criação da turma no AVA institucional e o 

acesso aos professores; 

IV. Divulgar com a colaboração da PROEN da oferta de componentes curriculares na 

modalidade não presencial ou à distância e a forma de acesso ao ambiente virtual de 

aprendizagem.  

Art. 20. Para fins desta Resolução, fica sob a responsabilidade do docente a gestão da sala 

no Ambiente Virtual de Aprendizagem da UFMA, podendo utilizar o SIGAA, AVA 

padrão da UFMA ou outros recursos das tecnologias de informação e comunicação e de 

plataformas virtuais, disponibilizado pela instituição. 

Parágrafo Único.  O acesso e a utilização de outras ferramentas não institucionalizadas, 

como aplicativos de bate papo, redes sociais, entre outros, não serão considerados para 

fins de avaliação e acompanhamento de frequência no processo de ensino aprendizagem. 

 

Art. 21. Compete aos docentes, no que diz respeito aos componentes curriculares não 

presenciais ou à distância,  

I. Planejar a organização pedagógica dos conteúdos do componente curricular; 

II. Registrar o plano de ensino no SIGAA no início do semestre letivo; 

III. Planejar e organizar a sala no SIGAA ou no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem - AVA;  

IV. Acompanhar o percurso individual de aprendizagem dos estudantes; 

V.  Identificar as necessidades dos estudantes e propor encaminhamentos junto à 

Coordenação do curso; 



VI. Desenvolver trabalhos de orientação individual e coletiva junto aos estudantes 

e auxiliá-los para superar as dificuldades; 

VII. Orientar os estudos e favorecer o trabalho colaborativo no desenvolvimento 

das atividades coletivas ou individuais; 

VIII. Responder às mensagens e dúvidas dos estudantes pela plataforma virtual 

utilizada; 

IX.  Participar das atividades de capacitação e de atualização sobre EAD 

desenvolvidas na Instituição de Ensino; 

X.  Participar das comissões para o desenvolvimento de metodologia e 

elaboração de materiais didáticos. 

 

 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 22. A PROEN no âmbito dos programas de mobilidade virtual interna, nacional ou 

internacional promoverá convênios para assegurar ofertas de componentes curriculares 

não presenciais ou à distância, visando a finalidade de propiciar aos estudantes de 

graduação novas oportunidades de formação em outras IES e em outros campus da 

UFMA. 

§1º. As disciplinas não presenciais ou a distância ofertadas deverão ser preferencialmente 

aquelas com o maior número de estudantes retidos, no intuito de combater a evasão. 

§2º. Os discentes que cursarem componentes curriculares não presenciais ofertados em 

programas institucionais ou convênios assinados para tal finalidade deverão solicitar o 

aproveitamento das disciplinas junto à Coordenação do curso em que estão matriculados. 

Art. 23. Os casos omissos serão resolvidos pela PROEN (com o apoio da DTED). 

Art. 24. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 


