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EDITAL Nº 001/2014 de 19 de setembro de 2014, da Universidade Aberta do Brasil da Universidade 

Federal de Pelotas – UFPEL, referente à seleção de interessados em trabalharem como Bolsistas na 

função de Professor Pesquisador – Orientador Trabalho de Conclusão de Curso (Conceituação 

da Trajetória do Curso LPD/EaD), para atuar no Curso de Licenciatura em Pedagogia a Distância 

(CLPD), dentro do Programa da Universidade Aberta do Brasil, durante três meses, atendendo à 

necessidade temporária de excepcional interesse público.  

 

1. Das disposições preliminares 

1.1. Esta seleção tem como finalidade a construção de uma lista de interessados em trabalhar, 

temporariamente, como Professor Orientador CTC do CLPD.  

1.2. O extrato desta chamada será publicado nas notícias da página da UFPEL na Internet 

(www.ufpel.edu.br). 

 

2. Das inscrições 

2.1. Não será cobrada taxa de inscrição para esta chamada. 

2.2. Somente considerar-se-á inscrito para esta Chamada o candidato que enviar seu Currículo para o 

endereço eletrônico selecaosetembro2014@gmail.com, até dia 26 de setembro de 2014.  

2.3. Currículo Lattes atualizado: arquivo digital. 

2.4. Titulação exigida para esta chamada – os três itens a seguir são exigidos: 

 Licenciatura Plena em qualquer área; 

 Um ano de experiência no Magistério Superior, 

ou vinculação como aluno de Programa de Mestrado ou Doutorado, 

ou Título de Mestre ou Doutor; 

 Vínculo com a Universidade Federal de Pelotas ou Instituto Federal como Docente, Servidor 

Técnico Administrativo ou Discente de Curso de Mestrado ou Doutorado. 

 

3. Da especificação do Professor Pesquisador 

3.1. Da Atuação 

3.1.1. Local de atuação principal: Rua Benjamim Constant, nº 897-Andar A3 Prédio da Antiga 

COTADA – Porto, Pelotas-RS CEP 96010-020. 

3.1.2. Período de atuação: quatro meses, podendo ser renovado conforme necessidade do Curso. 

3.1.3. Cada Orientador de CTC terá até 10 orientados sob sua orientação, preferencialmente, de 

um único Polo. A critério da Coordenação de CTC do CLPD e da Coordenação da 

UAB/UFPel, um orientador de CTC poderá ter alunos de mais de um Polo de atuação do 

Curso. 

3.1.4. Os Polos de atuação do CLPD, para esta chamada, são os seguintes: Arroio dos Ratos, 

Balneário Pinhal, Cacequi, Cachoeira do Sul, Camargo, Constantina, Cerro Largo, 

Encantado, Herval, Itaqui, Novo Hamburgo, Jaquirana, Panambi, Picada Café, Quaraí, 

Rosário do Sul, Santana da Boa Vista, São Francisco de Paula, São Sepé, Sapiranga, 

Sapucaia do Sul, Seberi, Serafina Corrêa e São João do Polêsine. 

 

3.2. Das atribuições do Professor Orientador Trabalhos de Conclusão – CTC. 

O Professor Pesquisador - Orientador Trabalhos de Conclusão terá as seguintes atribuições: 

 Orientar e corrigir os trabalhos de Conceituação da Trajetória do Curso; 

 Orientar e corrigir as atividades e tarefas referentes a produção do CTC; 

 Manter comunicação com a Coordenação Geral dos CTC e responder às solicitações desta; 

 Participar das reuniões convocadas pela Coordenação do Curso CLPD; 

 Manter comunicação com os acadêmicos sob sua orientação e responder às solicitações destes 

no Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA/MOODLE; 
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 Acompanhar as atividades dos acadêmicos; 

 Esclarecer dúvidas dos seus orientados, dando suporte teórico e prático às atividades destes, no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem do Curso; 

 Participar das atividades de capacitação docente que se realizarem em Pelotas e no MOODLE; 

 Participar do planejamento, junto com a Coordenação do CLPD e a Coordenação UAB/UFPel, 

do cronograma de viagens aos Polos para acompanhamento dos CTC; 

 Acompanhar, in loco, pelo menos uma vez os estudantes sob sua orientação; 

 Apresentar relatórios de cada visita/orientação, in loco, aos orientados para arquivo do Curso; 

 Orientar seu trabalho pelas indicações da Coordenação de CTC do CLPD; 

 

4. Da carga-horária e remuneração 

4.1. Da carga-horária 

A carga horária será de 20h semanais. As atividades dos Docentes ou Técnicos Administrativos não 

sofrerão ônus em função de suas atividades como Professores Pesquisadores, caracterizando-se, estas, 

como uma carga horária além das obrigações desses servidores pela sua vinculação com a UFPel. 

4.2. Da remuneração 

O valor da bolsa CAPES/UAB para o Professor Pesquisador II é de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) 

mensais, conforme Resolução FNDE/CD nº 26 de 05/06/09 e Resolução FNDE/CD nº 8 de 30/04/10. 

O Professor Pesquisador que comprovar experiência de três anos ou mais no magistério superior 

enquadra-se, então, na categoria Professor Pesquisador I, e passa a fazer jus à bolsa mensal no valor de 

R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais). 

4.3. Do Acúmulo De Bolsas 

Conforme orientação prevista na Portaria Conjunta CAPES/CNPQ/Nº1, de 12 de dezembro de 2007, 

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 UAB, terão as respectivas 

bolsas de estudo preservadas pelas duas instituições, pelo prazo da sua duração regular desde que 

tenham a anuência do coordenador  do programa ao qual está vinculado.  A autorização para atuar 

como tutor, deverá ser formulada pela coordenação do curso ou programa de pós-graduação com a 

devida concordância de seu orientador.  

 

5. Das vagas 

Caso mais do que 10 pessoas se inscrevam nesta chamada, serão aproveitados os primeiros 10 (dez) 

candidatos pela ordem decrescente de pontuação obtida pelas informações do Currículo Lattes, 

conforme o Anexo I desta Chamada. 
 

6. Dos resultados 

Cada candidato(a) receberá, via correio eletrônico, o resultado e de sua participação no processo. O 

candidato aprovado deverá apresentar quando a sua efetivação os documentos comprobatórios do 

Curriculum Lattes ou Currículo enviado para seleção. Caso não apresentar os documentos que 

comprove os títulos, o candidato aprovado será eliminado do processo seletivo. 

Pelotas, 19 de setembro de 2014.        

 

 

Profa. Silvia Prietsch Wendt Pinto                     Profª Lilian Lorenzato Rodriguez  

Coordenação Adjunta UAB/UFPel                    Coordenação CLPD/UAB/UFPel 
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ANEXO I 

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO LATTES 

Os únicos itens do Currículo Lattes a serem pontuados são os apresentados na tabela a seguir. 

 

Item Grupo Descrição 
Pontos por 

ano 

Pontos por 

atividade 

ou titulação 

Limite de 

pontos 

1 
EXPERIÊNCIA 

PROFISSIONAL 

Tempo de magistério na 

Educação Básica 
2 

- 30 

Tempo de trabalho como 

Pedagogo(a) na Educação 

Básica 

4 

Tempo de magistério no Ensino 

Superior 
5 

2 TITULAÇÃO
 

Especialização 

- 

8 

30 
Mestrado 12 

Doutorado 15 

3 
ATUAÇÃO 

EM EAD 

Curso ministrado de 20 horas-

aula ou mais 
5 

- 25 
Professor pesquisador/professor 

conteudista 
4 

Tutoria 2 

4 
PRODUÇÃO 

INTELECTUAL  

Oficina, palestra ou seminário 

apresentado 

- 

0,5 

15 Apresentação de pôster 0,1 

Artigo publicado em 

periódicos/eventos  
1 

 

Observações: 

1) No item 2, apenas a maior titulação será pontuada e o nível de titulação será computado 

apenas uma vez. 

2) Nos itens de 2, 3 e 4, a pontuação relativa à atividade ou titulação que for da área de Educação 

será multiplicada por dois. 

3) Nos itens de 2 e 4, não serão computados pontos por formação e/ou produção em outras áreas 

que não as das Área de Educação (pela Classificação da CAPES). 

  

 


