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RESOLUÇÃO Nº 23, DE 23 DE MARÇO DE 2016.

O CONSELHO DIRETOR da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do 
Sul,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,  e  considerando  o  contido  no  Processo  nº 
23104.001853/2016-71, resolve:

Manifestar-se favoravelmente pelas alterações abaixo, no Regimento Geral da UFMS, 
aprovado pela Resolução nº 78, Coun, de 22 de setembro de 2011, conforme segue:

1.  inclusão  da Seção IV no Capítulo  V,  com os  arts.  18-A e 18-B,  com a seguinte 
redação:

“Seção IV - Do Colegiado de Curso de Graduação na modalidade a distância 
(EAD)

Art.  18-A  Compõem  o  Colegiado  de  Curso  de  Graduação  na  modalidade  a 
distância (EAD):
I – no mínimo quatro e no máximo seis representantes docentes integrantes da 
Carreira do Magistério Superior da UFMS, eleitos pelos professores do Quadro 
de  Servidores  Docentes  da  UFMS,  que  ministram disciplinas  ao  curso,  com 
mandato de dois anos, permitida uma recondução; e
II  –  um  representante  discente,  regularmente  matriculado  e  frequentando  o 
respectivo curso, indicado pelo Diretório Central dos Estudantes, com mandato 
de um ano, permitida uma recondução.

Parágrafo único. Dois dos representantes docentes devem ter formação na área do 
curso.

Art. 18-B. Ao Colegiado de Curso de Graduação EAD compete:
I  –  garantir  que  haja  coerência  entre  as  atividades  didático-pedagógicas  e  as 
acadêmicas  do curso com os objetivos e o perfil  do profissional  definidos no 
projeto pedagógico do curso;
II  –  deliberar  sobre  normas,  visando  à  compatibilização  dos  programas,  das 
cargas horárias e dos planos de ensino das disciplinas componentes da estrutura 
curricular com om perfil do profissional objetivando pelo curso;
III – deliberar sobre as solicitações de aproveitamento de estudos;
IV – deliberar sobre o plano de estudos elaborado pelo Coordenador de Curso;
V – deliberar, em primeira instância, sobre o projeto pedagógico do curso;
VI – manifestar sobre as propostas de reformulação, de desativação, de extinção 
ou de suspensão temporária de oferecimento de curso ou de habilitação; e
VII – deliberar, em primeira instância, sobre projetos de ensino.”

2. inclusão da a Seção IV no Capítulo VI, com o art. 19-A, com a seguinte redação:

“Seção IV - Da Coordenação de Curso de Graduação EAD

“Art. 19-A  Ao Coordenador de Curso de Graduação EAD compete:
I - elaborar os estudos necessários à compatibilização dos programas, das cargas 
horárias  e  dos  planos  de  ensino  das  disciplinas  componentes  da  estrutura 
curricular, de acordo com o Projeto Pedagógico do curso;
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II  -  encaminhar  às  Unidades  da  Administração  Setorial  as  demandas  de 
oferecimento de disciplinas;
III - acompanhar a execução do Projeto Pedagógico do curso;
IV - orientar e acompanhar a vida acadêmica;
V - acompanhar o desempenho dos acadêmicos do curso, encaminhando relatório 
ao Colegiado;
VI  -  assessorar  as  Unidades  da  Administração  Central  e  da  Administração 
Setorial em assuntos de administração acadêmica;
VII - coordenar a matrícula dos alunos de seu curso; 
VIII - assessorar as Unidades da Administração Setorial que oferecem disciplinas 
ao  curso,  bem  como  os  respectivos  professores,  na  execução  do  projeto 
pedagógico do curso e demais normas emitidas pelo Colegiado de Curso;
IX - zelar pelas informações mantidas no Sistema de Controle Acadêmico

Parágrafo único.  Além das competências acima, aos Coordenadores de Curso EAD 
do sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), compete:

I - coordenar, acompanhar e avaliar as atividades acadêmicas do curso;
II - participar das atividades de capacitação e de atualização desenvolvidas na  
instituição de ensino;
III - participar de grupos de trabalho para o desenvolvimento de metodologia, 
elaboração de  materiais  didáticos  para  a  modalidade  a  distância  e  sistema  de 
avaliação do aluno;
IV - realizar o planejamento e o desenvolvimento das atividades de seleção e 
capacitação dos profissionais envolvidos no curso;
V - elaborar, em conjunto com o corpo docente do curso, o sistema de avaliação 
do aluno;
VI - participar dos fóruns virtuais e presenciais da área de atuação;
VII - realizar o planejamento e o desenvolvimento dos processos seletivos de 
alunos, em conjunto com o Coordenador UAB;
VIII - acompanhar o registro acadêmico dos alunos matriculados no curso;
IX - verificar in loco o andamento do curso. 
X - acompanhar e supervisionar as atividades: dos Tutores, dos Professores, do 
Coordenador de Tutoria e dos Coordenadores de Polo;
XI - informar o Coordenador UAB a relação mensal de bolsistas aptos e inaptos 
para recebimento; e
XII  -  auxiliar  o  Coordenador  UAB  na  elaboração  da  planilha  financeira  do 
curso.”

CÉLIA MARIA SILVA CORREA OLIVEIRA,
Presidente.
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