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CAPÍTULO I 

Da Equipe Multidisciplinar 

 

Art. 1º. A Equipe Multidisciplinar do UniFagoc é a responsável pelas premissas, fundamentos 
e disseminação da Educação a Distância dentro da instituição.  

Art. 2º. Entende-se como Educação a Distância da instituição, as ferramentas utilizadas por 
todos os cursos na modalidade Inova e que são destinadas aos cursos EaD,  como material 
didático produzido, além da construção da linguagem da educação a distância no UniFagoc. 

Art. 3º. A Equipe Multidisciplinar do UniFagoc é formada por colaboradores de diferentes 
áreas, responsáveis e destinados a um único propósito: análise do material didático no EaD e 
híbrido da instuição e, também, desenvolver a linguagem utilizada pela Educação a 
Distância. Esta é nomeada pelo Reitor da Instituição.  

Art. 4º. Terá a estrutura de funcionamento regular vinculada à Pró-Reitoria de Ensino e 
Desenvolvimento Institucional e à Pró- Reitoria de Graduação. 

Art. 5º. Reunir-se-á para execução das atividades de sua competência, em um período de 1 
(um) mês, ou conforme demanda da Pró-reitoria para definir metas, plano de ação, dentre 
outras questões envolvendo sua função.   

Parágrafo único: As reuniões poderão ocorrer virtual ou presencialmente. 

Art. 6º. A Equipe Multidisciplinar se torna uma exigência dos indicadores 1.18, 2.2 e 3.14 
contido nos instrumentos de avaliação dos cursos de graduação (presencial e a distância) 
estabelecidos pelo Ministério da Educação e está prevista no Plano de Desenvolvimento 
Institucional do UniFagoc e nos Projetos Pedagógicos de Curso.  

Art. 7º. A Equipe multidisciplinar deverá, sempre que necessário, expedir normas/instruções 
administrativas e acadêmicas visando à operacionalização e uniformização de 
procedimentos  no que ser refere as novas tecnologias de ensino bem como a concepção de 
material didático no ensino a distância.  

Art. 8º. São atribuições da Equipe Multidisciplinar do UniFagoc: 

I – Criar políticas institucionais de produção e distribuição de material didático 
utilizado no processo de ensino-aprendizagem para a modalidade de ensino 
Inova e a distância; 
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II- Ser responsável pela concepção e disseminação de tecnologias, metodologias 
e os recursos educacionais para a educação no modelo Inova e a distância;  

II-Analisar os materiais didáticos (impresso e on-line) produzido pelos cursos 
presenciais, semipresenciais e a distância, juntamente com as direções dos 
cursos;  

III - Prestar assistência pedagógica e técnica aos Professores/Tutores na 
elaboração de material didático;  

IV - Participar e realizar programas de formação docente para a construção de 
material didático; 

V – Propor e acompanhar as ferramentas utilizadas no ambiente virtual de 
aprendizagem; 

VI – Acompanhar os trabalhos desenvolvidos pela Equipe de Monitoramento, 
que é uma ação desenvolvida com a finalidade de garantir a qualidade do 
trabalho docente, especialmente no cumprimento do Regimento Geral, bem 
como dos Projetos Pedagógicos dos cursos de graduação da instituição. A Equipe 
de Monitoramento está vinculada também à Comissão Permanente de 
Desempenho Acadêmico (COPADE), onde gera relatórios analíticos, contendo 
dados quantitativos e qualitativos, em concordância com as necessidades 
indicadas pela direção da Instituição, resultantes de averiguações realizadas 
sobre postagens de arquivos e de informações inseridas pelo corpo docente no 
Sistema de Gestão Acadêmica; 

VIII- Elaborar o plano de ação para o ensino a distância e o modelo Inova, 
documento que determinará as implantações e processos de trabalhos a serem 
formalizados no âmbito do EaD e no modelo Inova.  

 

Art. 9º. A elaboração do material didático terá como referencial os documentos 
institucionais.  

 

CAPÍTULO II 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 10º. Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Equipe Multidisciplinar 
do Unifagoc. E em segunda instância pelo Conselho Superior do UNIFAGOC. 


