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Edital UAB-UFABC Nº 001/2016
Normas do Processo Seletivo de Tutor para formação
de Banco de Reserva - Programa Anual de
Capacitação Continuada (PACC).
A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC, em parceria com o Programa Universidade
Aberta do Brasil - UAB, torna pública a seleção de tutores para o PACC: Programa Anual de
Capacitação Continuada da UAB/CAPES para a UFABC, que será regido especialmente pelo
presente edital, pelas Leis 11.273/2006 e 11.502/2007, pela Resolução CD/FNDE nº 26, de 5 de
junho de 2009, alterada pela Resolução CD/FNDE nº 8 de 30 de abril de 2010, e disciplinadas
pela portaria conjunta CAPES/CNPQ nº 01, de dezembro de 2007 e nº 01, de 15 de julho de
2010.
1. DA FUNÇÃO
1.1. Função: Tutor.
1.2. Descrição das Atividades: tutoria para as atividades do PACC - Programa Anual de
Capacitação Continuada da UAB/CAPES.
1.3. Carga horária: 20 (vinte) horas semanais, presenciais e a distância.
1.4. Local de atuação: nas dependências da UFABC em horário comercial.
1.5. Número de vagas: formação de Banco de Reserva, vagas sujeitas a aprovação e
disponibilização por parte da Universidade Aberta do Brasil – UAB/ CAPES - Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior.
2. DAS ATIVIDADES
2.1. O candidato selecionado para atuar como tutor no Programa Anual de Capacitação
Continuada - PACC deverá, entre outras, realizar as seguintes atividades:
2.1.1. Auxiliar a equipe da UAB da UFABC no desenvolvimento, testes e avaliação dos
conteúdos didático-pedagógicos relacionados com a atuação da equipe da UAB da UFABC
para capacitação dos docentes, tutores, funcionários e dos próprios membros da equipe.
2.1.2. Acompanhar o desenvolvimento teórico-metodológico dos cursos e atividades
relacionadas com a atuação da equipe de capacitação da UAB da UFABC.
2.1.3. Atender e orientar regularmente os alunos nas questões teórico-metodológicas, durante
a aplicação das respectivas disciplinas dos cursos relacionados com as atividades de
capacitação da UAB da UFABC (entre elas as do PACC), num prazo máximo de 24 horas nos
dias úteis.

2.1.4. Corrigir e dar retorno aos alunos nas avaliações a distância das disciplinas
relacionadas com o PACC e apoio às demais atividades da equipe da UAB da UFABC.
2.1.5. Analisar e relatar a eficiência dos conteúdos desenvolvidos e aplicados nas respectivas
disciplinas relacionadas com as atividades da equipe de capacitação da UAB da UFABC.
2.1.6. Outras atividades relacionadas à preparação e apoio dos professores, tutores e
funcionários da UFABC para a promoção de atividades virtuais na modalidade a distância ou
presencial de qualidade.
2.1.7. Participar de encontros de formação e de planejamento da equipe.
3. DO PERFIL DOS CANDIDATOS
3.1. Os candidatos à função de tutor deverão ter o seguinte perfil:
3.1.1. Requisitos exigidos:
I.
Estar vinculado ao setor público como servidor ativo, ser aluno de programa de pósgraduação de IES pública ou possuir outro tipo de vínculo com a IES de atuação (UFABC),
como, por exemplo, ser professor visitante.
II. Ter finalizado ou ser aluno regularmente matriculado em um curso de pós-graduação
(stricto ou lato sensu) OU ter experiência comprovada de no mínimo 1 (um) ano no
magistério do ensino básico ou superior.
III. Caso tenha integrado a equipe da UAB-UFABC, não ter sido desligado(a) pela
Coordenação da função exercida, exceto se por motivo de recurso financeiro.
IV.

Ter disponibilidade para participar de entrevistas e atividades de capacitação.

V. Ter familiaridade com o uso do computador, internet, redes sociais e demais recursos de
informática.
VI. Ter disponibilidade para realizar atividades inerentes à função de tutor de no mínimo
quatro horas por dia nos dias úteis, em horário comercial nas dependências da UFABC.
VII. Ter fluência na comunicação on-line.
3.1.2. Requisitos desejáveis:
I.

Ter capacitação/formação para atuar como tutor na educação a distância.

II.

Ter atuado como tutor ou outras atividades na UAB.

III. Ter concluído ou estar participando regularmente de um curso de Especialização em
Design Instrucional ou similares.
IV. Ter concluído ou estar participando regularmente de cursos relacionados à didática e/ou
pedagogia aplicáveis aos cursos virtuais a distância.
V. Ter experiência no desenvolvimento de materiais multimídia para atividades de
aprendizagem.
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VI. Ter experiência como professor, tutor, revisor ou designer instrucional no ambiente
virtual de aprendizagem Tidia-Ae.
VII. Ter experiência como professor, tutor, revisor ou designer instrucional em outros
ambientes virtuais de aprendizagem.
VIII. Ter experiência como aluno no ambiente virtual de aprendizagem Tidia-Ae.
IX.

Ter experiência como aluno em qualquer ambiente virtual de aprendizagem.

4. DA BOLSA
4.1. O tutor selecionado fará jus a uma bolsa de tutoria no valor de R$ 765,00 (setecentos e
sessenta e cinco reais) mensais. A atuação como tutor não é caracterizada como vínculo
empregatício. O tutor deverá continuar no projeto durante a duração prevista para tal
enquanto apresentar bom desempenho, a critério do coordenador do PACC. Se o tutor não
tiver concluído um curso de pós-graduação, nem tiver um ano de experiência comprovada
no magistério do ensino superior, deverá manter seu vínculo com o curso de pós-graduação
durante a vigência da bolsa.
4.2. O pagamento das bolsas será realizado diretamente pela CAPES em uma conta especial para
este fim.
5. DA INSCRIÇÃO
5.1. O candidato deverá efetuar sua inscrição em formulário próprio, disponível em
http://nte.ufabc.edu.br/uab/ até o dia 09 de maio de 2016.
5.2. Relação de documentos que serão aceitos para comprovação de requisitos exigidos e
itens a serem pontuados.
5.2.1. Vínculo com setor público:
I.

Servidor ativo: holerite do mês corrente.

II. Aluno de programa de pós-graduação de IES pública: declaração atual da instituição,
emitida entre fevereiro e abril de 2016.
III. Outro tipo de vínculo com a IES de atuação (UFABC): holerite ou declaração da
SIGEPE.
5.2.2. Experiência no magistério superior: Declaração da instituição e/ou Carteira de
Trabalho.
5.2.3. Experiência como tutor da UFABC: Declaração.
5.2.4. Capacitação/formação para trabalhar como tutor em EaD: Certificado, deve indicar
que o curso é para atuação como tutor.
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5.2.5. Produção Bibliográfica: artigos, livros ou capítulos de livros publicados em periódicos
nacionais ou internacionais com ISBN, enviar em formato PDF.
5.2.6. Pós-graduação em Design Instrucional ou similar: se concluída, apresentar Certificado
para Especialização e Diploma para Mestrado ou Doutorado; se estiver em curso, apresentar
declaração atual da instituição à qual está vinculado.
5.2.7. Cursos de didática e/ou pedagogia para EaD (acima de 60h): Certificado do curso que
contenha indicação da carga horária total.
5.2.8. Profissional no ambiente virtual Tidia: print screen da tela de informações da aba (site
info) ou de Partipantes de forma a identificar o candidato como maintain e o nome do
curso/disciplina.
5.2.9. Profissional em outro Ambiente Virtual de Aprendizagem: Declaração da instituição
identificando a função exercida e o AVA utilizado.
5.2.10. Aluno no ambiente virtual Tidia: print screen da tela de informações da aba (site info)
ou de Participantes de forma a identificar o candidato como access e o nome do
curso/disciplina.
5.2.11. Aluno em outro Ambiente Virtual de Aprendizagem: Certificado de curso em EaD,
que indique que foi ofertado a distância; Declaração da escola identificando curso e/ou
disciplina a distância em que o aluno está matriculado.
6. DA SELEÇÃO
6.1. Primeira etapa (eliminatória): esta etapa da seleção será a análise dos documentos
digitalizados e inseridos no formulário de inscrição, e pontuará o candidato conforme a
tabela abaixo. Serão aprovados os mais bem pontuados até o limite de 30 candidatos. A
divulgação dos aprovados desta etapa será no dia 01/06/2016.
Pontuação Comprovação
item deste Edital
máxima
Exigência -5.2.1
7 por ano
42
5.2.2
completo
6 por ano
24
5.2.3
completo

Requisitos

Pontos

Vínculo com setor público
Experiência no magistério superior
Experiência prévia como tutor na UFABC
Capacitação/formação para trabalhar como tutor
em EaD
Produção bibliográfica
Pós-graduado em Design Instrucional ou similar
Pós-graduando em Design Instrucional ou
similar
Cursos de didática e/ou pedagogia para EaD
(acima de 60h)
4

7

7

5.2.4

2
5

6
5

5.2.5
5.2.6

4

4

5.2.6

2 por
curso

4

5.2.7

4

Pontuação Comprovação
item deste Edital
máxima
4
5.2.8

3

3

5.2.9

2

2

5.2.10

1

1

5.2.11

Requisitos

Pontos

Profissional no ambiente virtual Tidia
Profissional em outro AVA (Ambiente Virtual
de Aprendizagem)
Aluno no ambiente virtual Tidia
Aluno em outro AVA (Ambiente Virtual de
Aprendizagem)

6.2. Segunda etapa (classificatória): Consistirá na realização de um curso intensivo de
Formação de Tutores em EaD (FTEaD) com carga horária de 40 horas a ser realizado em 10
dias úteis. Serão classificados os vinte candidatos com melhor desempenho em ordem
decrescente de notas obtidas no curso de capacitação. O início do curso ocorrerá no dia
15/06/2016, das 14h às 16h, no Campus Santo André da UFABC, em sala a ser confirmada
com antecedência mínima de 05 (cinco) dias no site do NTE/UAB
(http://nte.ufabc.edu.br/uab/).
6.3. O não comparecimento na aula presencial descrita no item 6.2 implica na eliminação do
candidato deste processo seletivo.
6.4. Divulgação dos aprovados: dia 06/07/2016, no site do NTE/UAB.
6.5. Formalização da função de Tutor: ocorrerá mediante disponibilização de vagas pela CAPES,
os aprovados serão convocados pelo e-mail informado no ato da inscrição.
6.5.1. Quando convocado, o candidato deverá entregar no Núcleo de Tecnologias
Educacionais originais e cópias dos documentos que comprovem as atividades descritas na
ficha de inscrição (cujos originais serão verificados e devolvidos, após serem utilizados para
autenticação das cópias pelo funcionário do NTE), para atenderem as exigências legais.
6.6. Os candidatos aprovados poderão ser reaproveitados para outras vagas de tutoria em outros
projetos ou cursos da UFABC, de acordo com a conveniência destes projetos ou cursos.
7. DO INICIO DAS ATIVIDADES
7.1. Vinculado à disponibilização das vagas pela CAPES, o candidato será informado sobre o
início das atividades durante a formalização da função de tutor.
8. DO CRONOGRAMA

Inscrições
Divulgação do Resultado da Primeira Etapa
Segunda Etapa (primeira aula obrigatória)
Divulgação dos aprovados

08/04/2016 a 09/05/2016
01/06/2016
15/06/2016, 14h às 16h
06/07/2016
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9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1. Os casos omissos e/ou inconsistentes neste edital serão resolvidos pela Coordenação Geral
de Cursos do Núcleo de Tecnologias Educacionais da UFABC.
9.2. O Processo Seletivo será valido por 1 (um) ano a contar da data da publicação do Edital de
divulgação dos resultados, prorrogável por até 2 (dois) anos, a critério da Coordenação.
Santo André, 07 de abril de 2016.

Lucia Regina Horta Rodrigues Franco
Coordenadora pro tempore do Núcleo de Tecnologias Educacionais
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