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RESOLUÇÃO Nº 195, DE 11 DE AGOSTO DE 2017.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, e 
considerando a Resolução nº  66/2017-Coun e demais  documentos  contidos  no Processo nº 
23104.004712/2017-91, resolve, ad referendum:

Art.  1º   Aprovar  o  Regulamento  do Curso  de  Especialização  em  Mídias  na 
Educação, área de concentração em Educação, na modalidade a distância,  da Faculdade de 
Educação, nos termos desta Resolução.

CAPÍTULO I
DOS OBJETIVOS E DA ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA

Art.  2º   O  referido  Curso  tem  como  objetivo  capacitar  e  instrumentalizar  os 
professores  do ensino  fundamental  e  médio  da  rede  pública  municipal  e  estadual  de Mato 
Grosso  do  Sul  para  o  uso  crítico  e  criativo  das  mídias  e  tecnologias  digitais  na  prática 
pedagógica.

Art. 3º  A Estrutura Curricular do Curso é composta por oito módulos, cada um 
com carga horária de quarenta e cinco horas e três créditos e um Trabalho Final de Curso.

Art.  4º   O  Curso  oferecerá  trezentos  e  cinquenta  vagas,  com carga  horária  de 
trezentos e sessenta horas, sendo vinte por cento da carga horária com atividades presenciais e 
oitenta por cento da carga horária a distância.

Parágrafo único. Dez por cento das vagas oferecidas (trinta e cinco vagas), serão 
destinadas, gratuitamente, para servidores da UFMS que manifestarem interesse e participarem 
do processo seletivo, conforme Resolução nº 12/2001-CD.

Art. 5º  O Curso terá caráter temporário e é gratuito.

Art. 6º  O Curso será desenvolvido em doze meses para oferecimento dos módulos 
e  mais  seis  meses  para  elaboração/apresentação  do Trabalho  Final  de  Curso,  podendo  ser 
prorrogado de acordo com a vigência do Convênio.

Art. 7º  O Curso terá uma aula inaugural, uma aula introdutória de cada módulo e 
um evento final onde serão apresentados os Trabalhos Finais de Curso. 

Art. 8º  A carga horária a distância dos módulos do Curso será oferecida por meio 
das tecnologias da educação a distância no Ambiente Virtual de Aprendizagem – Moodle, com 
apoio da Secretaria Especial de Educação a Distância e Formação de Professores.

Art.  9º   Os alunos serão acompanhados pelo sistema de tutoria  presencial  e a 
distância.
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Art. 10.  Os alunos que finalizarem o Curso deverão pagar uma taxa no valor de 
R$ 35,00 (trinta e cinco reais) para emissão do Certificado de Conclusão do Curso.

CAPÍTULO II
DA INSCRIÇÃO, SELEÇÃO E MATRÍCULA

Art. 11.  Poderão inscrever-se professores das redes pública municipal e estadual 
de ensino, que sejam portadores de diploma de curso de licenciatura, preferencialmente. 

Art. 12.  A inscrição dos candidatos será realizada somente por meio de endereço 
eletrônico, mediante preenchimento on-line da ficha de inscrição, conforme Edital.

Art. 13.  Para efetivação da inscrição o candidato deverá enviar a documentação 
que será solicitada no edital de abertura do processo seletivo para o e-mail do Curso.

Art. 14.  A seleção será feita por meio de análise de currículo e comprovação de 
vínculo com a rede pública municipal e/ou estadual de ensino, conforme constará no Edital a 
ser divulgado.

Parágrafo único. A análise do currículo será feita de acordo com uma Tabela de 
Avaliação  de  Currículo  mediante  pontuação  dos  itens  que  serão  relacionados  no  edital  de 
seleção.

Art.  15.   Os  candidatos  classificados  na  seleção  deverão  efetuar  a  matrícula 
conforme constará no Edital a ser divulgado.

Art.  16.   A matrícula  dos  candidatos  selecionados  será  realizada  somente  pelo 
endereço eletrônico no site a ser divulgado em Edital.

§ 1º  A matrícula somente será efetivada mediante o envio dos documentos abaixo, 
para o e-mail do Curso, digitalizados de forma legível:

I - uma foto 3x4;
II - Histórico Escolar de Graduação;
III - Certidão de Nascimento ou Casamento;
IV -  Título Eleitoral; e
V - comprovante de quitação com o serviço militar obrigatório, quando for o caso.

§ 2º  A matrícula será gratuita.

§ 3º  No primeiro encontro presencial do Curso, será solicitada a apresentação dos 
documentos originais enviados por e-mail, para efetivação da matrícula 

CAPÍTULO III
DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO
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Art. 17.  Cada módulo terá um valor expresso em créditos correspondendo, cada 
crédito, a quinze horas de aula.

§  1º   Os  créditos  relativos  a  cada  disciplina  só  serão  conferidos  ao  aluno  que 
obtiver, no mínimo, o conceito “C”, de acordo com a seguinte escala:

I – de 90 a 100, A (excelente);
II – de 80 a 89, B (bom);
III – de 60 a 79, C (regular); e
IV – de 0 a 59, D (insuficiente).

§  2º   Frequência  igual  ou  superior  a  setenta  e  cinco  por  cento  dos  encontros 
presenciais e postagem igual ou superior a setenta e cinco por cento das atividades a distância 
de cada módulo.

§ 3º  A média de nota para as atividades realizadas presencialmente e no ambiente 
virtual de aprendizagem será de sessenta.

§ 4º   Para aprovação e  obtenção do Certificado de Especialista  o  aluno deverá 
receber no mínimo o conceito “C”, em todas as disciplinas, bem como obter, no mínimo, esse 
mesmo conceito pela elaboração e apresentação do Trabalho Final de Curso.

§  5°  A  avaliação  das  disciplinas  deverá  ser  processual,  sendo  avaliadas  as 
participações dos alunos nos fóruns,  web conferências e em outras atividades propostas pelo 
ambiente virtual do Curso, e também por avaliações de conteúdo realizadas presencialmente. 

§  6º   A avaliação  a  que  se refere  o  parágrafo  anterior  se  efetivará  ainda,  pela 
observação da interatividade dos pós-graduandos no ambiente virtual, nos encontros, aulas e 
provas presenciais.

§ 7º  O aluno deverá ter disponibilidade para participar de encontros presenciais a 
serem realizados aos finais de semana no polo que escolheu para fazer o Curso.

Art. 18.  Para integralização curricular o aluno deverá cumprir a carga horária de 
trezentos e sessenta horas, correspondentes a vinte e quatro créditos, além da elaboração de 
Trabalho  Final  de  Curso,  que  revele  domínio  do  tema  escolhido,  tratamento  científico 
adequado, a ser apreciado por uma comissão avaliadora.

CAPÍTULO IV
DO TRABALHO FINAL DE CURSO

Art.  19.   O Trabalho  Final  de  Curso  será  produzido individualmente  pelo  pós-
graduando, sob a orientação de um professor orientador  e será avaliado por uma comissão 
avaliadora constituída pelo professor orientador e mais dois professores, todos com a titulação 
mínima de mestre ou com comprovado conhecimento e experiência na área de conhecimento 
do tema de TCC. 
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§ 1º  O Trabalho Final de Curso deverá ser apresentado em formato de projeto de 
intervenção:

I - o projeto de intervenção deverá ser apresentado em formulário específico a ser 
disponibilizado no Manual de Trabalho Final de Curso e deverá propor uma ação pedagógica 
inovadora com uso de mídias e tecnologias digitais no contexto de trabalho em que o aluno 
estiver  inserido,  que  resulte  em  um  conteúdo  digital  (vídeo,  documentário  ou  objeto  de 
aprendizagem) acompanhado de um resumo expandido de no mínimo sete e no máximo dez 
laudas, que explique o objetivo do conteúdo digital bem como sua fundamentação teórica e seu 
uso pedagógico; e

II – o produto final do projeto de intervenção precisa indicar o domínio do tema 
escolhido, tratamento científico adequado, estrutura e apresentação atendendo às normalizações 
da língua portuguesa e da ABNT.

§  2º   A  avaliação  do  Trabalho  Final  de  Curso  será  realizada  pela  comissão 
examinadora, que fará a leitura e apreciação do trabalho apresentado, atribuindo conceito final 
resultante da soma das notas, dividida por três. 

§ 3º  Os critérios de avaliação do trabalho científico são:
I - aspectos formais, correção, clareza e objetividade;
II - articulação do projeto de intervenção com a temática do Curso;
III - fundamentação teórica para exposição do tema; e
IV - inovação pedagógica e tecnológica do conteúdo digital.

Art.  20.   A divulgação do Trabalho Final  de Curso será feita  no Seminário  de 
Encerramento e ficará disponível para download no endereço eletrônico do Curso. 

Art. 21.  A apreciação pública do Trabalho Final de Curso será realizada em forma 
de comunicação oral no Seminário de Encerramento.

CAPÍTULO V
DA COORDENAÇÃO DO CURSO

Art.  22.   A  coordenação  didática  do  Curso  será  exercida  por  uma  Comissão 
Especial de Curso, presidida por um de seus membros docentes.

Art.  23.   A  Comissão  Especial  de  Curso  será  constituída  por  quatro  docentes 
portadores de título de Mestre ou de Doutor, que exerçam atividades no Curso e que pertençam 
à  Carreira  do  Magistério  Superior  da  UFMS,  assegurada  a  representação  de  um  discente 
regularmente matriculado, observada a legislação em vigor.

§ 1º  Os membros da Comissão Especial de Curso terão mandato até o término do 
Curso.

§ 2º  Comissão Especial de Curso será constituída por meio de Instrução de Serviço 
da Diretora da Faculdade de Educação.
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Art. 24.  São atribuições da Comissão Especial de Curso:
I - orientar e definir as atividades do curso;
II - propor à Direção da faculdade e à Chefia da Secretaria Especial de Educação a 

Distância e Formação de Professores as medidas necessárias ao bom andamento do Curso;
III  -  aprovar  a  indicação  do  professor  orientador  e  a  composição  das  Bancas 

Avaliadoras do Trabalho Final do Curso; 
IV - criar mecanismos que assegurem aos alunos efetiva orientação acadêmica;
V  -  reunir-se,  ordinariamente,  antes  do  início  de  cada  etapa  do  Curso  e, 

extraordinariamente, quando necessário; e
VI  -  exercer  outras  atribuições  que  se  fizerem  necessárias  durante  o 

desenvolvimento do Curso.

Art. 25.  São atribuições do Presidente da Comissão Especial de Curso:
I - convocar e presidir as reuniões da Comissão Especial de Curso;
II - assinar atas e documentos emanados da Comissão Especial de Curso;
III  -  coordenar  a  execução  do  curso  de  acordo  com o  Regulamento  e  demais 

deliberações da Comissão Especial de Curso;
IV - remeter à Coordenadoria de Pós-Graduação/Propp, relatórios periódicos sobre 

as atividades do curso e demais informações solicitadas;
V - representar oficialmente o Curso; e
VI  -  exercer  outras  atribuições  que  se  fizerem  necessárias  durante  o 

desenvolvimento do Curso.

CAPÍTULO VI
DA TUTORIA, DOS DOCENTES E DOS ORIENTADORES

Art. 26.  São atribuições do Tutor a distância:
I - mediar a comunicação de conteúdos entre o professor e os estudantes;
II - acompanhar e corrigir as atividades discentes, conforme o cronograma do Curso;
III - apoiar o professor da disciplina no desenvolvimento das atividades docentes;
IV - manter regularidade de acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e 

responder às solicitações dos alunos no prazo máximo de quarenta e oito horas;
V - estabelecer contato permanente com os alunos e mediar as atividades discentes;
VI  -  participar  das  atividades  de  capacitação  e  atualização  promovidas  pela 

instituição de ensino;
VII - elaborar relatórios mensais de acompanhamento dos alunos e encaminhar à 

coordenação de tutoria;
VIII - apoiar operacionalmente a coordenação do curso nas atividades presenciais 

nos polos, em especial na aplicação de avaliações.

Art. 27.  Cada tutor a distância terá vinte e cinto alunos.
Art. 28.  São atribuições do Tutor Presencial:
I - estabelecer os horários de atendimento presencial e cumpri-los com pontualidade 

e assiduidade;
II - estudar os conteúdos das disciplinas do Curso;
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III - realizar o acompanhamento individualizado do estudante no Polo;
IV - organizar grupos de estudos;
V -  auxiliar  os  estudantes  no desenvolvimento  das  atividades  de  acordo com o 

Plano de Ensino de cada módulo;
VI - auxiliar os estudantes no desenvolvimento da fluência tecnológica;
VII  -  orientar  a  realização  das  atividades  conforme  normas  acadêmicas  de 

linguagem e formatação (ABNT);
VIII - informar os tutores a distância e professor-pesquisador sobre dificuldades 

específicas dos estudantes na realização das atividades propostas;
IX - participar das atividades presenciais previstas no cronograma do curso;
X - monitorar a frequência dos estudantes nas atividades presenciais previstas no 

cronograma do Curso; e
XI  -  estabelecer  contato  com os  estudantes  que  não comparecem às  atividades 

presenciais do Curso.

Art. 29.  Cada Polo terá um tutor presencial.

Art. 30.  São atribuições do Professor Orientador:
I - reunir-se com os alunos nos encontros presenciais previstos para as orientações, 

conforme estabelecido no projeto do Curso, e ainda, orientar o aluno em suas necessidades, em 
relação  ao  desenvolvimento  do  trabalho  de  conclusão  de  curso,  no  ambiente  virtual, 
webconferência, e-mail ou telefone;

II - orientar o aluno na organização e execução de projeto do Trabalho Final de 
Curso visando à elaboração de um resumo expandido e um conteúdo digital;

III  -  orientar  e  disponibilizar  material  de  estudos  no  ambiente  virtual  para  a 
discussão e elaboração do Trabalho Final de Curso; e

IV - exercer outras atividades definidas neste Regulamento.

Art. 31.  Serão admitidos, no máximo, dez alunos por orientador.

Parágrafo único. Esse limite poderá ser, excepcionalmente, ultrapassado mediante 
aprovação da Comissão Especial de Curso.

CAPÍTULO VII
DO DESLIGAMENTO E TRANCAMENTO DE MATRÍCULA

Art. 32.  Será desligado do Curso o aluno que obtiver frequência inferior a setenta e 
cinco por cento em qualquer das disciplinas (seminários, fóruns, chats, encontros presenciais, 
entre outros eventos equivalentes),  bem como conceito “D” em qualquer das disciplinas do 
Curso, inclusive no desenvolvimento do TCC.

Art.  33.   Dado  o  caráter  temporário  do  Curso  não  será  permitido  ao  aluno 
trancamento de matrícula. 
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CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 34. Os casos omissos serão decididos pela Comissão Especial de Curso, no 
âmbito de sua competência.

NALVO FRANCO DE ALMEIDA JUNIOR
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