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OFERTA DE CURSOS DE PÓSGRADUAÇÃO NA MODALIDADE
A DISTÂNCIA 2019/1
A Diretora de Pós-Graduação e Pesquisa da Universidade Luterana do Brasil - ULBRA no uso de suas
atribuições estatuárias e regimentais, e devidamente autorizadas pelo Conselho Universitário, torna
público e estabelece a retificação do Edital 2019/1, nos itens a seguir descritos, mantendo inalterados os
demais itens do edital.

A ULBRA ou os Polos não têm obrigatoriedade de
disponibilizar internet, computadores ou qualquer outro
dispositivo eletrônico para a realização das avaliações,
cabendo ao aluno providenciar o material impresso ou
recurso computacional para eventual consulta ao conteúdo
das disciplinas.

Onde se lê:

2.1 Formato dos Cursos.
Os cursos de Pós-graduação EAD da ULBRA são
organizados em dois módulos. A sua integralização
pedagógica ocorre em 12 meses, incluindo o Trabalho de
Conclusão de Curso (TCC).
2.2.1 Serão ofertados os seguintes cursos
Especialização com carga horária de 442 horas:

de

3. Datas.
3.1 Do concurso.
3.1.4 Início das aulas: 01/03/2019

Poderão ocorrer encontros, realizados por meio de sistema
de videoconferência, a critério da Universidade e em virtude
do curso.
Os encontros de avaliações presenciais serão realizados
com o prévio agendamento junto ao Polo de vínculo.
A ULBRA ou o Polo não se responsabilizam por objetos
pessoais deixados na sala durante a realização das
avaliações presenciais. Os horários respeitam a hora local
do Polo.
A ULBRA reserva-se o direito de não realizar encontros e
avaliações presenciais nos Polos de Apoio Presencial, caso
ocorra algum impedimento no local. Neste caso, a
realização do encontro se dará no Polo mais próximo ao
que o aluno está vinculado.
9.3 Avaliação.

9.1 Estrutura Curricular dos cursos e-learning.
Os cursos são estruturados em dois módulos de disciplinas,
desenvolvidos em dois semestres distintos.
Cada disciplina possui em média duração de quatro
semanas, disponibilizadas de duas em duas, com exceção
do TCC que ocorrerá simultaneamente com todas as
disciplinas do módulo 2.
9.2 Encontros Presenciais
Estão previstos inicialmente três encontros presenciais no
Polo selecionado pelo aluno no ato da inscrição. A saber:
No primeiro encontro, ocorrerá a avaliação presencial do
módulo 1.

O Grau Final (GF) é composto por duas avaliações:
Avaliação a Distância (AD) – Atividades realizadas no
Ambiente Virtual de Aprendizagem no decorrer da
disciplina com peso de 40%. (com exceção do Trabalho de
conclusão e Construção do Conhecimento Científico em
que o AD, tem peso de 100%).
Avaliação Presencial (AP) – Prova presencial realizada no
Polo no final de cada módulo, com peso de 60% e
contemplando todas as disciplinas do módulo, (as
disciplinas de Construção do Conhecimento Científico e o
Trabalho de Conclusão não possuem AP).
Fórmula de cálculo do grau final:
GF = (AD x 0,4) + (AP x 0,6).

No segundo encontro, ocorrerá a avaliação presencial do
módulo 2.

IMPORTANTE:

No terceiro encontro, desde que aprovado em todas as
disciplinas, será realizado a apresentação pública do
Trabalho de Conclusão de Curso.

O Trabalho de Conclusão de Curso e a disciplina de
Construção do Conhecimento Científico têm como GF
apenas a AD.

Poderão ocorrer outros encontros por determinação da
Universidade ou por reprovação dos alunos, situação em
que será preciso agendar uma nova data para realização
das provas de substituição de grau.

As Avaliações presenciais poderão ser realizadas todas em
um único dia, ou em dois dias. A opção por realizar as
avaliações em dois dias funciona da seguinte forma:
Módulo1:
1º dia - as 3 primeiras disciplinas;
2º dia - as demais disciplinas.

IMPORTANTE:
Os encontros presenciais, conforme supracitado, serão
realizados no Polo de Apoio Presencial em que o aluno está
vinculado.

Módulo 2:
1º dia - as 3 primeiras disciplinas;
2º dia - as demais disciplinas.
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Os alunos deverão comunicar ao Polo previamente se
realizarão as avaliações em um ou dois dias, com uma
semana de antecedência ao prazo de realização das
avaliações presenciais.

9.2 Encontros Presenciais

Serão considerados aprovados os alunos que alcançarem,
no mínimo, grau final igual ou superior a 7,0 (sete) em cada
disciplina.

Poderão ocorrer encontros, realizados por meio de sistema
de videoconferência, a critério da Universidade e em virtude
do curso.

Substituição de Grau: os alunos que tiverem realizado a
avaliação presencial e obtiverem aproveitamento inferior a
sete (7,0) na média final da(s) disciplina(s), terão direito a
realizar, por uma única vez, a prova presencial de
Substituição do Grau no Polo onde estão matriculados
na(s) disciplina(s) que não alcançaram média mínima para
aprovação. A Avaliação de Substituição possui a condição
de substituir o grau final.

9.3 Avaliação.

As disciplinas de Construção do Conhecimento Científico e
Trabalho de Conclusão não contam com avaliação
presencial, portanto não possuem substituição.

As avaliações a distância estão divididas em duas AP 1
(avaliação parcial 1 com peso de 30%) e AP 2 (avaliação
parcial 2 com peso de 70%)

Observação: A possibilidade de realizar a prova em mais
de um dia é facultada ao Polo, podendo este, não oferecer
esta modalidade de aplicação das avaliações.

IMPORTANTE:

9.4 Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).

Serão considerados aprovados os alunos que alcançarem,
no mínimo, grau final igual ou superior a 7,0 (sete) em

Para realizar o Trabalho de Conclusão (TCC), o aluno será
orientado a distância por um professor da ULBRA através
do Ambiente Virtual de Aprendizagem. O Professor poderá
solicitar a autenticação da produção textual do aluno a
qualquer momento.
Será considerado aprovado e apto para a apresentação
pública o aluno que obtiver aprovação nas disciplinas
regulares e cumprir as etapas do TCC e obtiver
aproveitamento igual ou superior a 7,0 (sete).

Não estão previstos encontros presencias obrigatórios.
IMPORTANTE:

As avaliações serão realizadas a distância e irão compor a
Nota Final (NF).
Avaliação a Distância (AD) – Atividades realizadas no
Ambiente Virtual de Aprendizagem no decorrer da
disciplina.

10. Certificação.
Após a integralização do curso e tendo obtido aprovação
em cada disciplina, o aluno receberá o certificado de
especialista conforme Resolução do CNE/CES nº 1, de 6
de abril de 2018.

10. Certificação.
Após a integralização do curso e tendo obtido aprovação
em cada disciplina, incluindo o Trabalho de Conclusão de
Curso, bem como ter realizado a apresentação pública do
mesmo, o aluno receberá o certificado de especialista
conforme Resolução do CNE/CES nº 1, de 6 de abril de
2018.

Leia-se:
2.1 Formato dos Cursos.
Os cursos de Pós-graduação EAD da ULBRA são
organizados em dois módulos. A sua integralização
pedagógica ocorre em 12 meses.
2.2.1 Serão ofertados os seguintes cursos
Especialização com carga horária de 374 horas:

Canoas, 10 de outubro de 2018.

de

3. Datas.
3.1 Do concurso.
3.1.4 Início das aulas: 18/03/2019
9.1 Estrutura Curricular dos cursos e-learning.
Os cursos são estruturados em dois módulos de disciplinas,
desenvolvidos em dois semestres distintos.
Cada disciplina possui em média duração de quatro
semanas, disponibilizadas de duas em duas.

Prof.ª Dr.ª Nádia Schröder
Diretora de Pós-Graduação e Pesquisa
Universidade Luterana do Brasil - ULBRA
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