
 
 

 

RESOLUÇÃO N. 36/2018 - CONSUP, de 08 de dezembro de 2018. 

 

Aprova o Regulamento da Equipe 

Multidisciplinar dos Cursos da 

Faculdade de Telêmaco Borba – 

FATEB. 

 

REGULAMENTO DO PROGRAMA DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR PARA OS 

CURSOS DE GRADUAÇÃO DA FATEB 

 

 

 

CAPÍTULO I 

Da Natureza 

 

Art. 1º. A Equipe Multidisciplinar da FATEB é a entidade responsável 

pela identificação e proposta de aprimoramento dos recursos das áreas 

tecnológica, pedagógica e administrativa de graduação da FATEB ligados a 

modalidade de educação à distância. 

 

Art. 2º. A Equipe Multidisciplinar da FATEB é formada por 

colaboradores de diferentes áreas, responsáveis e destinados a um único 

propósito. 

 

CAPÍTULO II 

Dos Objetivos 

 

Art. 3º.  A Equipe Multidisciplinar visa atender os seguintes objetivos: 



 
 

 

 

a) identificar e contribuir com propostas de aprimoramento nos 

recursos utilizados na modalidade à distância, sejam eles para os cursos 

presenciais que utilizam parte da carga horária a distância ou para os cursos 

enquadrados em sua totalidade na modalidade a distância; 

b) solicitar aos setores responsáveis as propostas que forem 

identificadas conforme descrito no item a do artigo 3⁰; 

c) acompanhar o cumprimento descrito na letra b do artigo 3⁰, através 

de um planejamento e norteado por um cronograma feito pela área responsável. 

 

 

CAPÍTULO III 

Da Composição 

 

Art. 4º. Equipe Multidisciplinar está dividida em 03 áreas que 

envolvem sua atuação: 

a) Área de Gestão Tecnológica: esta área está ligada diretamente 

ao setor de tecnologia da informação, inovação e comunicação da faculdade, tem 

como objetivo zelar pelo site da IES, pela sugestão de melhorias no AVA através 

do manuseio da plataforma Unimestre, identificação e sugestão de novas 

ferramentas de ensino e o desenvolvimento de novas soluções para web e 

“mobilidade” - multiplataforma. 

b) Área de Gestão Pedagógica: esta área envolve o apoio 

pedagógico da instituição e será responsável pelo aperfeiçoamento da construção 

das trilhas de aprendizagem das modalidades de graduação com interação das 

demais áreas de gestão. O apoio psicopedagógico irá identificar e sugerir ações as 

áreas competentes para a solução dos problemas individuais. Interação direta com 

a área de gestão tecnológica propondo novas estratégias e inovações tecnológicas 

de apoio ao ensino nas modalidades da graduação. 



 
 

 

c) Área de gestão administrativa: Esta área tem o objetivo de avaliar 

e analisar o atendimento aos alunos, professores e professores/tutores.  

 

CAPÍTULO IV 

Das Atribuições 

 

Art. 5º. São atividades para Área de Gestão Tecnológica: 

a) identificação de melhorias sistêmica do Portal Acadêmico, sendo a 

manutenção do Ambiente Virtual de Aprendizagem terceirizado; 

b) avaliar as funcionalidades do site da faculdade; 

d) sugerir configurações de aplicativos WEB e MOBILE para o 

Ambiente Virtual de Aprendizagem e novas Plataformas e Site da IES; 

f) dar suporte, através de informações dos usuários, à gestão de 

tecnologia de informação quanto a dificuldades em relação ao uso do Ambiente 

Virtual; 

g) avaliar periodicamente os recursos audiovisuais; 

h) controlar de forma amostral o material postado; 

i) avaliar e monitorar as funções do Ambiente Virtual e  

j) zelar pelo acompanhamento das documentações e legislações 

educacionais do ensino superior pertinentes as modalidades de graduação da 

FATEB. 

 

Art. 6º. São atividades para Área de Gestão Pedagógica: 

a) acompanhar e avaliar as tutorias presenciais e EaD e suas 

atividades; 

c) receber e avaliar atividades relacionados a atividade 

psicopedagógica; 

d) supervisionar a produção de material didático (trilhas de 

aprendizado) e materiais audiovisuais; 



 
 

 

 

 

Art. 7º. São atividades para Área de Gestão Administrativa: 

a) avaliar quantidade de alunos em relação a quantidade de 

professores/tutores da modalidade à distância; 

b) avaliar a inserção e funcionalidade das disciplinas na modalidade 

a distância; 

c) contribuir com o suporte aos acadêmicos quanto a dificuldades em 

relação ao uso do Ambiente Virtual; 

d) controle e monitoramento das funções do Ambiente Virtual e Portal 

relacionados aos atendimentos dos alunos e professores/tutores. 

 

CAPÍTULO V 

Disposições Finais 

Art. 8º.  A Equipe multidisciplinar deverá, sempre que necessário, 

expedir normas administrativas e instruções, visando à operacionalização e 

uniformização de procedimentos. 

 

Art. 9º.  Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do 

EaD ou pela Direção Acadêmica ou, quando necessário, pela Diretoria Geral, no 

âmbito de suas competências. 

 

Art. 10.  Este regulamento entrará em vigor a partir de sua aprovação 

pelo Conselho Superior da FATEB. 


