
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (UFRGS) 
UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB) 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (SEAD) 
 

INSTITUTO DE INFORMÁTICA 

 
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA INSTRUMENTAL  

PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 
  

EDITAL Nº 03/2013 

SELEÇÃO DE TUTORES/BOLSISTAS (MODALIDADE PRESENCIAL) 

 

 

A coordenação do Curso de Especialização em Informática Instrumental para 
Professores da Educação Básica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
no uso de suas atribuições legais, torna pública a abertura de inscrições para o 
processo de seleção de tutores (modalidade presencial), que realizarão 
acompanhamento das disciplinas oferecidas no Curso de Especialização em 
Informática Instrumental para Professores da Educação Básica, no âmbito do 
Programa da Universidade Aberta do Brasil (UAB). 
 
 
1. VAGAS E POLOS 
 
Serão ofertadas 5 vagas de tutores (modalidade presencial) distribuídas conforme 
o quadro abaixo: 
 

Polos 
Nº de 
Vagas 

Endereço dos polos 

Novo Hamburgo 01 
Rua Pedro Adams Filho, 4918 
Bairro Centro 
CEP 93320–006 

Santo Antônio da Patrulha 01 
Rua Barão do Cahy, 125 Bairro 
Cidade Alta 
CEP 95500-000 

São Francisco de Paula 01 
Rua Manoel Vicente Ferreira, 329 
1º andar – Bairro Centro 
CEP 95400-000 

Sapiranga 01 
Rua Padre Réus, 263  
Bairro Centro 
CEP 93800-000 

Serafina Correa 01 
Rua Minuano, 135  
Santa Lúcia 1 - Bairro Gramadinho 
CEP 99250-000 

 
 



2. PERÍODO E PROCEDIMENTO PARA AS INSCRIÇÕES 
 

As inscrições serão realizadas exclusivamente por via eletrônica, através de 
mensagem e respectivos anexos enviados para o seguinte endereço de e-mail: 
informatica-uab@inf.ufrgs.br, no período de 29/07/2013 até 16/08/2013. Ver item 3, 
seguinte, sobre os documentos necessários à inscrição. 
 

Constatada a irregularidade ou falta de qualquer documento, o candidato será 
excluído do processo seletivo. 
 

Qualquer dúvida, contatar: 

 

Jorge Cunha 

Instituto de Informática – UFRGS - Campus do Vale 
Av. Bento Gonçalves 9500 – Prédio 43111 - Bairro Agronomia 
CEP 91509-900 - Porto Alegre - RS – BRASIL 
Secretaria do Curso de Informática Instrumental para professores da Educação 
Básica – sala 210 

Fone: 51 33087745 ou 33087760 

 
 
3. DOCUMENTAÇÃO PARA A INSCRIÇÃO 

A mensagem (e-mail) de inscrição deve explicitar a candidatura do candidato ao 
edital supracitado, justificando porque se sente apto para a função de Tutor a 
distância. 

Além disso, deve-se anexar ao e-mail de inscrição os seguintes documentos: 

a) Ficha de Inscrição (ANEXO 1 deste edital); 
b) Cópia do RG e do CPF;  
c) Cópia do diploma de graduação; 
d) Cópia do Histórico escolar do Curso de Graduação; 
e) Curriculum Vitae ou Lattes atualizado e documentado; 
f) Comprovante atualizado de residência (conta de luz, de água ou telefone). 

Se o documento não em nome da própria pessoa, incluir declaração do 
proprietário de que o candidato reside no local indicado no comprovante de 
residência; 

g) Comprovante de experiência mínima de 1 (um) ano no magistério do ensino 
básico ou superior, ou comprovante de formação pós-graduada; 

h) Comprovante de vínculo com instituição pública (municipal, estadual, 
federal); ou comprovante de estar vinculado à programa de pós-graduação 
de IES pública em nível de mestrado ou doutorado (stricto sensu); 

i) Autorização da Coordenação de Pós-Graduação e de seu orientador, de 
acordo com o item 13 deste Edital (O original do documento deve estar 
assinado e deve ser entregue a Jorge Cunha, no endereço do item 2, caso 
o aluno seja selecionado). 

 
 

http://www.mat.ufrgs.br/~ppgem/localizacao.htm
http://www.mat.ufrgs.br/~ppgem/localizacao.htm


4. REQUISITOS BÁSICOS PARA OS CANDIDATOS 

a) Ter comprovante de formação em nível superior; 
b) Apresentar comprovante de pelo menos uma das opções seguintes: 

a. comprovante de experiência mínima de 1 (um) ano no magistério da 
educação básica ou superior; ou  

b. atestado de matrícula como aluno regular em programa de pós-
graduação de IES pública em nível de mestrado ou doutorado 
(stricto sensu); ou 

c. comprovante de formação pós-graduada (mestrado ou doutorado) 
em programa de pós-graduação de IES pública em nível de 
mestrado ou doutorado (stricto sensu); 

c) Ter vínculo com instituição pública (municipal, estadual, federal) ou 
comprovante de ser aluno regular de pós-graduação (mestrado ou 
doutorado) de IES pública (caso seja aluno de programa de IES pública 
deverá apresentar uma autorização para atuar como Tutor assinada pelo 
Orientador e da Coordenação do programa de pós-graduação). 
 

Observações:  
-  O candidato não poderá pleitear vaga como aluno no referido curso; 
-  O candidato deve ter disponibilidade para atuar presencialmente junto ao 

respectivo polo (20hs semanais). 
 

 

5. SELEÇÃO 

Só participarão do processo de seleção os candidatos que preencherem os 
requisitos do item 4 deste edital. 

O processo de seleção será realizado por uma comissão designada pela 
coordenação do curso, que efetuará a análise dos documentos e poderá solicitar 
aos candidatos informações adicionais.  

A análise da documentação, incluindo a ficha de inscrição, o histórico escolar do 
Curso de Graduação, desempenho no Curso de Mestrado ou Doutorado em que 
o candidato está matriculado e o Currículo Lattes, será realizada pela Comissão 
Examinadora, em sessão não pública, dando-se especial ênfase aos títulos 
pertinentes aos conteúdos do curso. 

Os candidatos serão classificados de acordo com a maior pontuação obtida na 
análise do currículo e histórico escolar, sendo de maior relevância os títulos com 
relação direta com os conteúdos do Programa do Curso. 

Em caso de empate, serão considerados os seguintes critérios para classificação: 

I. maior titulação; 
II. mais experiência em educação a distância; 
III. candidato de maior idade; 



Os candidatos selecionados participarão de cursos de Formação de Tutores, de 
caráter obrigatório, a ocorrer em 2013, em data a definir. 
 
 
6. DIVULGAÇÃO DA SELEÇÃO 

O resultado da seleção será divulgado, por ordem de pontuação, a partir do dia 
21/08/2013 no site: 

http://www.inf.ufrgs.br/informatica-uab/ 

Os candidatos classificados serão selecionados conforme o número de vagas por 
polos. Os demais candidatos classificados serão suplentes.  

Os candidatos serão chamados para exercer a tutoria por ordem de classificação 
e de acordo com o número de vagas e serão contratados de acordo com o 
cronograma de ofertas das disciplinas nos três semestres do curso. 

Obs.: Caso o tutor selecionado seja aluno de IES pública deverá apresentar uma 
“Autorização para Atuar como Tutor assinada pelo Orientador e da Coordenação 
do curso ou do Programa de Pós-Graduação”, cujo modelo será disponibilizado 
junto com a divulgação dos selecionados. 
 

 

7.  CAPACITAÇÃO DE TUTORES 

Estão previstos 2 (dois) cursos de Capacitação de Tutores de presença obrigatória 
para os selecionados. O primeiro, no início do curso, via ambiente virtual de 
ensino-aprendizagem, e o segundo, presencial, até o final do ano. 

 
  

8. CARGA HORÁRIA E REMUNERAÇÃO DE BOLSISTAS 

Os tutores selecionados farão jus a uma bolsa de tutoria no valor de R$765,00 
(setecentos e sessenta e cinco reais). A bolsa é custeada pela UAB/CAPES 
através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e é 
regulamentada pela RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 8, de 30 de abril de 2010 e Ofício 
Circular 20/2011-DED/CAPES, de 15 de dezembro de 2011. 

Os tutores selecionados deverão cumprir 20 (vinte) horas semanais no polo ao 
qual forem selecionados, sob a responsabilidade da Coordenação do Curso ao 
qual estará vinculado. 

O tutor receberá apenas pelas disciplinas que for chamado para realizar tutoria, 
não implicando sua atuação em vínculo empregatício com a UFRGS.  

É vedada a acumulação com bolsa de estudo ou pesquisa de agências de fomento 
federais. A única exceção a essa regra é o caso disposto pela portaria conjunta 
CAPES CNPq de 12 de dezembro de 2007 que diz: " Os bolsistas da CAPES e do 
CNPq, matriculados em programas de pós-graduação no país, selecionados para 



atuar nas instituições públicas de ensino superior como TUTORES do Sistema 
UAB, terão as respectivas bolsas de estudo preservadas pelas duas agências, 
pelo prazo da sua duração regular." 

 
 
9. ATRIBUIÇÕES DO TUTOR 

O tutor deve ser compreendido como um dos sujeitos que participa ativamente da 
prática pedagógica. Suas atividades desenvolvidas a distância e/ou 
presencialmente devem contribuir para o desenvolvimento dos processos de 
ensino e de aprendizagem, e para o acompanhamento e avaliação do projeto 
pedagógico. 

No caso dos tutores (presenciais), eles atuam presencialmente nos polos e têm 
como função atender os alunos nos laboratórios instalados em cada polo, 
auxiliando os alunos no uso do ambiente virtual (Moodle) e nos softwares 
necessários às disciplinas, além de acompanharem e encaminharem as 
necessidades específicas dos estudantes. 

O tutor será o profissional responsável que se relacionará diretamente com os 
alunos, acompanhará o desenvolvimento de suas atividades, sanará suas dúvidas 
sobre conteúdos e da plataforma, e informará ao professor da disciplina e à 
coordenação da tutoria quaisquer problemas e eventualidades. O atendimento 
realizado pela tutoria aos alunos deverá primar pelo domínio do conteúdo, 
organização do trabalho, presteza, gentileza e capacidade de motivar e incentivar 
os estudantes. O tutor será responsável também por manter o aluno motivado e 
estimulado durante todo o processo de construção de seu conhecimento. 

As atribuições do tutor (modalidade presencial) compreendem:  

a) Mediar a comunicação de conteúdos entre o professor e os alunos; 
b) Monitorar os acessos, a participação e as atividades discentes, conforme o 

cronograma do curso; 
c) Acompanhar os alunos no processo de aprendizagem, auxiliando-os no uso 

da plataforma Moodle e dos softwares e recursos de cada disciplina; 
d) Apoiar o professor da disciplina no desenvolvimento das atividades 

docentes; 
e) Conhecer os materiais, procedimentos e recursos tecnológicos a serem 

usados na disciplina; 
f) Manter regularidade de acesso ao AVA;  
g) Estabelecer contato permanente com os alunos e mediar suas atividades; 
h) Participar das atividades de capacitação e atualização promovidas pela 

Instituição de Ensino (a metodologia de acompanhamento dos tutores prevê 
momentos presenciais, sendo obrigatória a participação dos mesmos nas 
reuniões periódicas de supervisão, em horário a definir); 

i) Elaborar relatórios mensais de acompanhamento dos alunos e encaminhar 
à coordenação de tutoria;  

j) Participar de encontros presenciais nos polos sempre que necessário; 
k) Apoiar operacionalmente a coordenação do curso nas atividades 



presenciais nos polos, em especial na aplicação de avaliações;  
l) Colaborar com a coordenação do curso na avaliação dos estudantes: 
m) Participar do processo de avaliação da disciplina sob a orientação do 

professor responsável; 
n) Manter diálogo regular com os tutores presenciais com o propósito de 

contribuir na superação de dificuldades dos alunos detectadas pelo tutor 

presencial. 

 
10. DESLIGAMENTO DO CURSO 

Os tutores poderão ser desligados do curso pelos seguintes motivos: 

a) Término do contrato e não renovação; 
b) Não cumprimento de horários e atividades inerentes ao cargo; 
c) Comportamento incompatível com a natureza da atividade, bem como com 

o perfil e atribuições do cargo. 
 

 

11. COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO 

A Comissão Examinadora será composta pelo Coordenador do Curso, 
Coordenador dos Tutores e um dos professores da Equipe de Docentes do Curso. 
 
 

12. VALIDADE DO EDITAL 

O processo seletivo será válido por 1 (um) ano a contar da data da publicação do 
Edital de divulgação dos resultados, prorrogável por igual período a critério da 
Instituição. 

 
 

13. DISPOSIÇÕES GERAIS 

A Comissão Examinadora poderá, a qualquer momento, para garantir a 
transparência e legitimidade deste processo, proceder a normas complementares 
e editais. 

O tutor que solicitar desligamento do curso deixa de receber, automaticamente, a 
bolsa, não estando impedido de candidatar-se novamente em outro Edital de 
mesma natureza. 

O não cumprimento das atividades necessárias à função de tutor implicará no 
desligamento imediato do curso. 

A renovação das bolsas de estudo somente poderá ocorrer após o prazo de que 
trata o item 12 deste edital.  



É vedada a acumulação de mais de uma bolsa de estudo ou pesquisa nos 
programas de formação inicial e continuada de professores para a educação 
básica, de acordo com a Lei n° 11.273, de 6 de fevereiro de 2006. 

Os bolsistas da CAPES e do CNPq, matriculados em programas de Pós-
graduação no país, selecionados para atuar nas instituições públicas de ensino 
superior como tutores da Universidade Aberta do Brasil - UAB, poderão ter as 
respectivas bolsas de estudo preservadas pelas duas agências, pelo prazo da sua 
duração regular. A autorização para atuar como tutor deverá ser formulada pela 
coordenação do curso ou programa de pós-graduação em que o bolsista estiver 
matriculado, com a devida anuência de seu orientador. Esta autorização não 
exime o bolsista de cumprir com suas obrigações, inclusive quanto ao prazo de 
validade da bolsa, junto ao curso de pós-graduação e à agência de fomento 
concedente da bolsa. Portaria Conjunta CAPES/CNPq/No 01, de 12 de dezembro 
de 2007. 

Os candidatos estão cientes e concordam com os termos apresentados neste 
Edital. 

Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora, junto à 
Secretaria de Educação a Distância e à Pró-reitora de Pós-Graduação da UFRGS. 

 

 
 
 
 

Porto Alegre, 26/07/2013 
Prof. José Valdeni de Lima 

Coordenador do Curso  
 
 

 
  



ANEXO 1 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (UFRGS) 
UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB) 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (SEAD) 
INSTITUTO DE INFORMÁTICA 

 
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA INSTRUMENTAL  

PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – TUTOR/BOLSISTA 

 
  Informações sobre o candidato 
 
1. Nome completo: _____________________________________________________________  

 
2. Data de Nascimento: _________________________________________________________  

 
3. Nacionalidade: ______________________________________________________________  

 
4. Endereço: __________________________________________________________________  

 
 ___________________________________________________________________________  

 
 N°: _________  Complemento:  _____________________  
 
5. Cidade: ____________________________________________________________________  

 
6. CPF: ______________________  RG: _____________________  Órgão Emissor: ________  

 
7. Endereço Eletrônico: __________________________________________________________  

 
8. Telefone(s) para contato:  ______________________________________________________  

 
9. Titulação: ___________________________________________________________________  

 
10. Área(s) relacionada(s) ao tema da dissertação ou tese (anexar resumo da dissertação 
 ou tese – para candidatos de áreas afins ao Programa do Curso): ______________________  

 
 ______________________________________________________________________________  

 
11. Se professor de Escola(s), indicar a(s) Escola(s):  _________________________________  
 
 ___________________________________________________________________________  
  

 
Local e data:                       
 
Assinatura:  

 
 


