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Edital de Retificação UAB-UFABC Nº 04/2019 

 

 

Seguem retificações que deverão ser consideradas no Edital UAB-UFABC nº 04/2019, conforme 

a seguir: 

 

  Onde se lê: 

2.2. Para a orientação do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), serão selecionados até 15 

(quinze) candidatos para atuar como Professor Formador I na função de Orientador.  

Leia-se 

2.2 Para o trabalho como Professor Formador I, tanto nas disciplinas obrigatórias como nas 

eletivas do curso, o candidato selecionado receberá 01 (uma) bolsa de Professor Formador I – 

CAPES/UAB, no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), conforme requisitos definidos na 

Portaria da CAPES nº 183 de 21/10/2016. 

 

 Onde se lê: 

2.3 Para o trabalho como Professor Formador I, tanto nas disciplinas obrigatórias e eletivas do 

curso como na função de orientador de TCC, o candidato selecionado receberá bolsa de 

Professor Formador I – CAPES/UAB, conforme valores e requisitos definidos por Portaria 

vigente da CAPES. 

Leia-se: 

2.3 Para a orientação do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) serão selecionados até 15 

(quinze) candidatos para atuar como Professor Formador I na função de Orientador, sendo 

concedidas duas mensalidades de bolsa, no período, para cada grupo de 10 (dez) alunos, 

conforme parâmetros definidos na Instrução Normativa da CAPES nº 2 de 19/04/2017. 

 

Onde se lê: 

4. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

4.2 O processo seletivo é destinados a professores ativos ou aposentados da UFABC. 

4.3 O processo seletivo será constituído de: 

• Inscrição Online a ser realizada pelo candidato, o que contempla preenchimento de 

dados, seleção de disciplinas desejadas, anexação de documentos; 
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• Avaliação Curricular (Etapa Classificatória e Eliminatória), onde será realizada a 

avaliação e pontuação da formação, da experiência e da atuação em EaD, bem como da 

produtividade científica e acadêmica do candidato relacionadas à(s) disciplina(s) 

selecionada(s);  

• Análise do Mapa de Atividades (Etapa Eliminatória), onde será avaliado o cronograma 

de atividades proposto pelo candidato para cada uma da(s) disciplina(s) selecionada(s); 

Leia-se: 

4. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

4.2 Será formada uma Comissão de Seleção, constituída por docentes da UFABC, para a 

execução dos trabalhos. 

4.3 O processo seletivo é destinado a professores ativos ou aposentados da UFABC. 

4.4 O processo seletivo será constituído de: 

• Inscrição Online a ser realizada pelo candidato, o que contempla preenchimento de 

dados, seleção de disciplinas desejadas, anexação de documentos; 

• Avaliação Curricular (Etapa Classificatória e Eliminatória), onde será realizada a 

avaliação e pontuação da formação, da experiência e da atuação em EaD, bem como da 

produtividade científica e acadêmica do candidato relacionadas à(s) disciplina(s) 

selecionada(s);  

 

Onde se lê: 

5.1.2 Desejáveis: 

b) Ter experiência ou formação para atuação em EaD 

Leia-se: 

5.1.2 Desejáveis: 

   b) Ter experiência com docência em atuação em EaD 

  

Onde se lê: 

5.5  

I. Documento de comprovação de experiência ou de formação para atuação 

em EaD 

II. Súmula Curricular (ANEXO II); 

III. Mapa de Atividades proposto para cada disciplina(s) selecionada(s) 
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(ANEXO III).  

5.5.1 Para cada disciplina eletiva ou obrigatória selecionada pelo candidato no ato de 

inscrição, deverá ser encaminhado um Mapa das Atividades (ANEXO III). O não envio deste 

documento acarretará na eliminação do candidato no caso das disciplinas obrigatórias e 

eletivas do curso. 

5.5.2 O envio de Mapa de Atividades propostas é indispensável para as disciplinas 

obrigatórias e eletivas do curso, mas não é necessário seu envio para a inscrição na função de 

orientador de TCC. 

Leia-se: 

5.5  

I. Documento de comprovação de vinculo com a UFABC; 

II. Documento que comprove o tempo de experiência no magistério superior (mínimo de 

03 anos); 

III. Documentos que comprovem atuações confirmem critérios de Avaliação constante no 

item 6.6 do presente Edital. 

 

Onde se lê: 

6.3 Serão pontuadas somente os itens e as informações preenchidas pelo próprio candidato no 

documento referido “ANEXO II - Sumula Curricular”, enviado durante a inscrição. 

Leia-se: 

6.3 Serão pontuadas somente os itens e as informações preenchidas pelo próprio candidato no 

Formulário de inscrição, bem como o envio de documento comprobatório durante o período de 

inscrição. 

 

Onde se lê: 

6.4 As informações completas referentes aos itens relatados no “ANEXO II - Sumula 

Curricular” devem estar disponíveis no Curriculo Lattes do candidato. Os documentos que 

comprovem as informações podem ser solicitados a qualquer momento pela Coordenação da 

UAB na UFABC. A inexatidão das declarações e irregularidades de documentos constatadas no 

decorrer do processo, ou posteriormente, eliminará o candidato, anulando-se todos os atos 

decorrentes da sua inscrição. 

Leia-se: 

6.4 Os documentos que comprovem as informações podem ser solicitados a qualquer 
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momento pela Coordenação da UAB na UFABC. A inexatidão das declarações e irregularidades 

de documentos constatadas no decorrer do processo, ou posteriormente, eliminará o candidato, 

anulando-se todos os atos decorrentes da sua inscrição. 

 

Onde se lê: 

6.6 Os critérios a serem adotados durante a Avaliação Curricular dos candidatos são: 

 OBSERVAÇÕES 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

Experiência - EaD 

Experiência em docência em cursos de Graduação ou de Pós-Graduação: 

Especialização, na modalidade EaD, em disciplinas cujo conteúdo 

mantenha relação estreita com o conteúdo programático disposto no 

Projeto Pedagógico do Curso para a disciplina selecionada pelo 

candidato. 

3,0 

Experiência em orientação de Trabalhos de Conclusão de Cursos de 

Graduação ou de Pós-Graduação: Especialização, na modalidade EaD, 

em temas que mantenha relação estreita com o Projeto Pedagógico do 

Curso e com a disciplina selecionada pelo candidato. 

2,0 

Experiência em produção de material didático e mídias para EaD que 

mantenha relação estreita com o conteúdo programático disposto no 

Projeto Pedagógico do Curso para a disciplina selecionada pelo 

candidato. 

2,0 

Experiência - Ensino 

presencial 

Experiência em Docência em cursos de Graduação, Pós-Graduação ou de 

Especialização, na modalidade presencial, em disciplinas cujo conteúdo 

mantenha relação estreita com o conteúdo programático disposto no 

Projeto Pedagógico do Curso para a disciplina selecionada pelo 

candidato. 

1,0 

 

 Leia-se: 

Os critérios a serem adotados durante a Avaliação Curricular dos candidatos são: 

 OBSERVAÇÕES 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

Experiência - EaD 

Experiência em docência em cursos de Graduação ou de Pós-Graduação: 

Especialização, na modalidade EaD, em disciplinas cujo conteúdo 

mantenha relação estreita com o Projeto Pedagógico do curso, 

independente do número de turmas, número de alunos, carga horária e 

quantidade de disciplinas lecionadas. 

01 ponto para cada ano completo de atuação 

10,00 
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Experiência em orientação de Trabalhos de Conclusão de Cursos de 

Graduação ou de Pós-Graduação: Especialização, na modalidade EaD, 

em temas que mantenha relação estreita com o Projeto Pedagógico do 

Curso e com a disciplina selecionada pelo candidato. 

01 ponto para cada Monografia ou TCC finalizado e aprovado 

30,00 

Experiência em produção de material didático e mídias para EaD que 

mantenha relação estreita com o conteúdo programático disposto no 

Projeto Pedagógico do Curso para a disciplina selecionada pelo 

candidato. 

01 ponto para cada tipo de material produzido 

10,00 

Experiência - Ensino 

presencial 

Experiência em Docência em cursos de Graduação, Pós-Graduação ou de 

Especialização, na modalidade presencial, em disciplinas cujo conteúdo 

mantenha relação estreita com o conteúdo programático disposto no 

Projeto Pedagógico do Curso para a disciplina selecionada pelo 

candidato. 

0,5 ponto para cada ano completo de atuação 

5,00 

 

 

 

 

Santo André, 16 de agosto de 2019. 

 

Itana Stiubiener 

Coordenadora do Curso de Especialização em 

Ciência e Tecnologia 

André Luiz Brandão 

Coordenador UAB-UFABC 
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