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ANEXO I 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 
COLÉGIO AGRÍCOLA DOM AGOSTINHO IKAS - CODAI 

NÚCLEO EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR PESQUISADOR (2013 - 1º. 
e 2º. Semestres) 

 

CRITÉRIOS DE ANÁLISE DO CURRICULUM VITAE 
 

CANDIDATO(A):  

CURSO:  

DISCIPLINA:  
 

Item Critério Pontuação 
Máxima 

Avaliação 

1 

Experiência docente no componente 
curricular: 
De 1 a 2 anos – 10 pontos 
De 2 a 5 anos– 20 pontos 
Acima de 5 anos – 30 pontos 

30 

 

2 

Experiência docente em componente 
curricular de área afim: 
De 1 a 2 anos – 5 pontos 
De 2 a 5 anos– 10 pontos 
Acima de 5 anos – 15 pontos 

15 

 

3 

Experiência prática com o componente 
curricular: 
Até1 ano –  5 pontos 
De 1 a 2 anos – 10 pontos 
Acima de 2 anos – 15 pontos 

15 

 

4 

Experiência com o Ambiente Virtual de 
Aprendizagem como Tutor/Professor: 
Até 6 meses –  10 pontos 
De 6 meses a 1 ano –  15 pontos 
Acima de 1 ano – 20 pontos 

20 

 

5 

Experiência com o Ambiente Virtual de 
Aprendizagem como Aluno: 
Até 6 meses –  3 pontos 
De 6 meses a 1 ano –  5 pontos 
Acima de 1 ano – 10 pontos 

10 

 

6 
Participação em eventos relacionados em 
EAD (02 pontos por participação) . 

10 
 

TOTAL GERAL  100  

 
Obs.: Será considerado como experiência prática: atividades de extensão, atividades desenvolvidas 
em empresas (pública ou privada) ou outras diretamente relacionadas. 
 

RESPONSÁVEL DATA 
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                                                                            ANEXO II 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 
COLÉGIO AGRÍCOLA DOM AGOSTINHO IKAS - CODAI 

NÚCLEO EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR PESQUISADOR (2013 - 1º. 
e 2º. Semestres) 

 

ETIQUETA DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO 

 
 

 
ETIQUETA DE ENTREGA DE 

DOCUMENTAÇÃO 
Programa 

E-TEC 

 
CURSO TÉCNICO: 
 

(   ) EM ALIMENTOS 

(   ) EM ADMINISTRAÇÃO 

(   ) EM AÇÚCAR E ÁLCOOL 

Componente Curricular 
1ª. opção: 
 
 

Componente Curricular 
2ª. opção: 

Candidato(a):                                                                                     
 
 
Fone: 
 

E-mail:  CPF:  

Declaro estar ciente que assumo total responsabilidade pela documentação entregue 
em ENVELOPE LACRADO, e que a incorreção na documentação entregue implicará no 
indeferimento da solicitação.  

Data:  Assinatura do Candidato(a):  

 
 
 
................................................................................................................................................................... 
 
 

Recebemos do candidato(a): _________________________________ 

___________________________________________ a documentação 
referente a sua inscrição no processo seletivo de _______ para Tutor 
a Distância.  

Data:  Responsável do NEAD/CODAI:  
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO / SETEC 
ESCOLA TÉCNICA ABERTA DO BRASIL- E-TEC BRASIL 

TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA 

1. IDENTIFICAÇÂO DO BENEFICIÁRIO DA BOLSA 

1.1 Nome 

 

1.2 Nacionalidade 

 

1.3 Estado Civil 1.4 Profissão 

 

1.5 Nº CPF/MF 

 

1.6 Nº RG/Org. Exp. 

 

1.7 Data de Nascimento 

 

1.8 Endereço (logradouro, nº, bairro, cidade, UF e CEP) 

 

 

 

1.9 Telefones 

 

2. FUNÇÃO 

(    )   1 - Coordenador Geral      (    )   5 – Coordenador de Tutoria 

(    )   2 - Coordenador Geral Adjunto      ( X )   6 – Professor Pesquisador (Formador) 

(    )   3 - Coordenador de Curso      (    )   7 – Professor Pesquisador Conteudista 

(    )   4 - Coordenador de Pólo      (    )   8 – Tutor (a Distância) 

3. FUNDAMENTAÇÃO 

3.1 Lei Nº 11.273/2006, Lei 11.502,/2007, Resolução CD/FNDE 36 de 13 de Julho de 2009 e Resolução 

CD/FNDE 18 de 16 de Junho de 2010, que dispõem sobre a autorização e concessão de bolsas de 

estudo e de pesquisa a participantes de programas de formação inicial e continuada de professores para 

a educação básica.  

 

4. INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO  

4.1 Denominação 

Colégio Agrícola Dom Agostinho Ikas / UFRPE 

4.2 Sigla 

CODAI/UFRPE 

4.3  CNPJ 

24.416.174/0001-06 
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4.4 Endereço (logradouro, n.º, bairro, cidade, UF e CEP) 

Av. Francisco Correia 643, Centro - São Lourenço da Mata /PE - CEP 54.735-000 

4.5 Representante Legal (nome, cargo) 

Maria José de Sena – REITORA 

 

5. ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELO SISTEMA  

5.1 Denominação 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 

TECNOLÓGICA  

5.2 Sigla 

 

SETEC 

5.3 Endereço (logradouro, n.º, bairro, cidade, UF e CEP) 

Esplanada dos Ministérios, Ministério da Educação – Bloco L, Anexo II, Sala 119 – 1º. andar - 

Brasília, DF, CEP: 70.047-900 

5.4 Representante Legal (nome, cargo) 

                              - SECRETÁRIO 

6. ÓRGÃO PAGADOR 

6.1 Denominação 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 

EDUCAÇÂO 

6.1 Sigla 

FNDE 

6.3 CNPJ 

408.416.934-04 

6.4 Endereço (logradouro, n.º, bairro, cidade, UF e CEP) 

SBS, QUADRA 02, BLOCO F, Ed AUREA 

6.5 Representante Legal (nome, cargo) 

                             - PRESIDENTE DO FNDE 

 

7. CONDIÇÕES GERAIS 

7.1 – ATRIBUIÇÕES DO PROFESSOR PESQUISADOR (FORMADOR) 

7. Participar das capacitações agendadas pela Coordenação Geral ou Coordenação de Curso;  
8. Acessar diariamente o AVA, em tempo suficiente para o acompanhamento das atividades virtuais inerentes 

as atribuições de Professor Formador; 
9. Cumprir com os prazos estabelecidos para as atividades que serão desenvolvidas, de acordo com os 

Cronogramas apresentados pelo NEAD; 
10. Ministrar o conteúdo e elaborar os instrumentos avaliativos de acordo com o programado no material didático 

produzido pelo Programa E-TEC Brasil e distribuídos aos estudantes;  
11. Apresentar ao Coordenador do Curso ou a pessoa por ele indicada, a sala de aula virtual organizada, com 

as 6 (seis) Aulas planejadas e as atividades formativas, postadas com no mínimo 1(um) mês de 
antecedência ao início do componente curricular. As aulas devem conter as seguintes atividades: 6 Aulas 
(texto de orientação de estudo), 6 Fóruns (texto de abertura de debate), 6 Questionários Objetivos (com no 
mínimo 30 questões) e atividades complementares quando houver; 

12. Encaminhar à Coordenação do Curso o planejamento para realização de aula prática, constando o roteiro da 
aula para impressão, materiais e infraestrutura necessários, até o final da primeira semana do componente 
curricular; 

13. Participar das atividades presenciais nos polos ou laboratórios didáticos, de acordo com o cronograma 
apresentado. No caso de impedimento indicar ao Coordenador do Curso o Tutor a Distância que o 
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substituirá;  
14. Elaborar as provas de Avaliação da Disciplina e do Exame Final, sendo uma para cada polo (provas 

diferentes), e encaminhar todas à Coordenação do Curso com antecedência mínima de 15 (quinze) dias 
antes da aplicação da 1ª avaliação, para reprodução e encaminhamento aos polos;  

15. Elaborar e postar no AVA a prova de Segunda Chamada, sendo uma para cada polo (provas diferentes), que 
será realizada online, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias antes da aplicação da 1ª avaliação; 

16. Postar no AVA as notas atribuídas à Avaliação presencial e ao Exame Final, até 72 horas após ter recebido 
o gabarito com as respostas;  

17. Postar no AVA a prova de Avaliação com as respostas, até 72 horas após sua aplicação. A prova do Exame 
Final será postada pelo NEAD; 

18. Impreterivelmente reunir-se uma vez por semana com os Tutores a Distância, durante o período de oferta do 
componente curricular, para orientação e avaliação das atividades propostas e do desempenho dos alunos; 

19. Dar suporte aos alunos e Tutores a Distância em relação ao conteúdo e atividades ministrados, através do 
AVA; 

20. Acompanhar a participação, intervenções e avaliações dos Tutores a Distância na realização de todas as 
atividades no AVA, e cumprimento dos prazos estabelecidos; 

21. Acompanhar e gerenciar as postagens das notas de todas as atividades, atribuídas pelos Tutores a 
Distância, no ambiente virtual; 

22. Analisar os relatórios semanais de acompanhamento e desempenho dos alunos, apresentados pelos 
Tutores a Distância; 

23. Enviar mensagem pelo AVA à Coordenação de Tutoria comunicando a qualquer problema relativo à 
participação do Tutor a Distância; 

24. Aprovar, assinar e entregar ao Coordenador de Tutoria o Relatório Final dos Tutores a Distância, quando 
finalizadas suas participações;  

25. O Professor Formador cede ao NEAD o direito de usar as vídeos-aulas gravadas ou qualquer outro material 
didático produzido, sob qualquer modalidade de utilização e por quaisquer meios de reprodução, divulgação, 
promoção e/ou mídia, podendo promover quantas edições, totais ou parciais, se fizerem necessárias, e em 
qualquer número de exemplares, bem como a distribuição da mesma, inclusive no que se refere à circulação 
nacional ou estrangeira, ao meio ou material utilizado no armazenamento ou veiculação da obra; 

26. A bolsa de pesquisa que o professor tem direito será depositada no mês subseqüente ao trabalhado, após o 
cumprimento das atividades previstas e a liberação da última bolsa está condicionada à conclusão da 
disciplina; 

27. A falta do cumprimento das atribuições descritas acima implicará na desvinculação do programa, perdendo 
este Documento sua validade, exceto em casos justificados. 

 

O Professor do CODAI não poderá prejudicar suas atividades nos cursos presenciais por participar de Curso a 
Distância. 

Declaro que tenho ciência das atribuições inerentes à qualidade de bolsista e, nesse sentido, comprometo-me 
a respeitar as cláusulas descritas no item 7 das Condições Gerais deste Termo de Compromisso e tenho ciência 
dos Direitos e Deveres enumerados no item 3, Anexo I, da Resolução No.18 CD/FNDE, de 16 de Junho de 2010. 

Declaro, ainda, sob as penas da lei, que o recebimento da referida bolsa não constituirá acúmulo de bolsa de 
estudo ou pesquisa de outros órgãos do Poder Público e que cumpro o seguinte requisito, assinalado abaixo: 

 (  ) Experiência de 3 (três) anos no magistério superior. O valor da bolsa a ser concedida é de R$1.300,00 
(um mil e trezentos reais) mensais, enquanto exercer a função. 

(    ) Aquele que não comprovar essa experiência, mas que tenha experiência mínima de 1 (um) ano no 
magistério, ou a vinculação em programa da pós-graduação, de mestrado ou doutorado, receberá a bolsa no valor 
de R$1.100,00 (um mil e cem reais) mensais, de acordo com o Inciso VIII do Artigo 1º. da Resolução No.18/2010 
CD/FNDE. 

O prazo de validade desse Termo de Compromisso será de 1 (um) ano, prorrogável por igual período contado 
a partir da data de assinatura do mesmo. 

 
 

                                  São Lourenço da Mata, ____/____/______. 

 

  

___________________________________                     ____________________________________ 

 Assinatura do Professor Pesquisador (Formador)                                                            Argélia Maria Araujo Dias Silva 

      Reconhecimento de Firma em Cartório                                                            Coordenadora Geral do NEAD/CODAI/UFRPE  

                                                                                                                                                    Reconhecimento de Firma em Cartório

  

                                                                     _____________________________________ 

                                                                                           Juàres José Gomes 

                                                                                  Diretor Geral do CODAI/UFRPE 

                                                                                                               Reconhecimento de Firma em Cartório 


