
UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ – UVA
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO – PROGRAD

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA – NEaD

EDITAL Nº 56/2022 – PROGRAD/NEaD
SELEÇÃO DE TUTORES PRESENCIAIS E A DISTÂNCIA PARA OS CURSOS DE

GRADUAÇÃO A DISTÂNCIA (UVA-UAB/CAPES)

Seleção  de  Tutores  Presenciais  e  a  Distância  para  os
Cursos  de  Graduação  a  Distância  em  Administração
Pública,  Educação Física,  Letras – Língua Portuguesa e
Pedagogia, ofertados pela Universidade Estadual Vale do
Acaraú (UVA) em convênio com o Sistema Universidade
Aberta  do  Brasil  (UAB)  e  a  Coordenação  de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

A  Universidade  Estadual  Vale  do  Acaraú  (UVA),  por  meio da  Pró-Reitoria  de  Graduação
(PROGRAD) e do Núcleo de Educação a Distância (NEaD) torna público o presente edital destinado à
seleção de Tutores Presenciais e a Distância e à criação de  cadastro de reserva, na qualidade de
bolsista UAB, para atuar nos cursos e polos da modalidade a distância da Universidade Estadual Vale
do Acaraú (UVA), respeitando a legislação estabelecida pela Lei nº 10.741/2003, Lei nº 9.394/1996,
Decreto nº 9.057/2017, Decreto nº 5.800/2008, Decreto nº 5.622/2005, Lei nº 11.273/2006, Lei nº
11.947/2009, Portaria CAPES nº 15 de 23/01/2017, Portaria CAPES nº 183 de 21/10/2016, Portaria
CAPES nº  139 de  13/07/2017,  IN nº  2  de  19/04/2017,  Portaria  CAPES nº  249 de  08/11/2018 e
Portaria Nº 102 de 10 de maio de 2019, para os seguintes cursos: Administração Pública, Educação
Física, Letras – Língua Portuguesa e Pedagogia, referente às turmas ofertadas no escopo dos Editais
05/2018-Capes e 09/2022-Capes.

1. DA DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS
1.1. A lotação de tutores presenciais e a distância será realizada conforme a necessidade e de acordo

com a ordem de classificação dos candidatos, nos polos de apoio e cursos indicados no Quadro
01, a seguir:

 Quadro 01: Relação dos Cursos e Polos
Polo Cursos Tipo

CAMOCIM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Bacharelado
ITAREMA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Bacharelado
MERUOCA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Bacharelado
SANTA QUITÉRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Bacharelado
UBAJARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Bacharelado
AMONTADA EDUCAÇÃO FÍSICA Licenciatura
CAMOCIM EDUCAÇÃO FÍSICA Licenciatura
IPUEIRAS EDUCAÇÃO FÍSICA Licenciatura
ITAREMA EDUCAÇÃO FISICA Licenciatura
ITAPIPOCA EDUCAÇÃO FISICA Licenciatura
MERUOCA EDUCAÇÃO FÍSICA Licenciatura
SANTA QUITÉRIA EDUCAÇÃO FISICA Licenciatura
UBAJARA EDUCAÇÃO FISICA Licenciatura
AMONTADA LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA Licenciatura
CAMOCIM LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA Licenciatura
CANINDÉ LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA Licenciatura
IPUEIRAS LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA Licenciatura
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ITAREMA LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA Licenciatura
MADALENA LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA Licenciatura
MERUOCA LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA Licenciatura
SANTA QUITÉRIA LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA Licenciatura
SOBRAL LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA Licenciatura
UBAJARA LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA Licenciatura
AMONTADA PEDAGOGIA Licenciatura
CAMOCIM PEDAGOGIA Licenciatura
IPUEIRAS PEDAGOGIA Licenciatura
ITAREMA PEDAGOGIA Licenciatura
MERUOCA PEDAGOGIA Licenciatura
SANTA QUITÉRIA PEDAGOGIA Licenciatura
SOBRAL PEDAGOGIA Licenciatura
UBAJARA PEDAGOGIA Licenciatura

2. DO PERFIL E ATRIBUIÇÕES DOS TUTORES
2.1. Os candidatos a tutores na modalidade presencial deverão atender aos seguintes requisitos:

a) Possuir formação em nível superior no curso de graduação que pretende atuar ou graduação em
áreas afins;

b) Possuir experiência mínima de 1 (um) ano no magistério do ensino básico ou superior;
c) Ter dedicação de carga horária compatível com as atividades de tutoria (vide item 2.2 deste

edital);
d) Possuir facilidade de acesso ao uso de computadores/recursos de conectividade à Internet (e-

mail, chat, fórum etc.);
e) Possuir conhecimentos de Informática;
f) Possuir domicílio no município sede ou limítrofe do polo de apoio presencial para o qual esteja

se candidatando.

2.2. Atribuições para Tutor (a) Presencial:
a) Ajudar cada aluno a planejar sua aprendizagem e o seu envolvimento no curso;
b) Mapear e registrar, conjunta e periodicamente, com cada aluno: os interesses, as necessidades

e as habilidades desenvolvidas e a serem exploradas no que tange a proposta pedagógica do
curso;

c) Incentivar cada aluno a acompanhar e realizar todos os trabalhos acadêmicos solicitados;
d) Organizar, conduzir e acolher grupos de alunos para estudo, no polo;
e) Incentivar a criação e manutenção de comunidades de interesse on-line entre os alunos;
f) Incentivar a leitura de livros acadêmicos e de literatura em geral,  fomentando o hábito de

leitura nos alunos;
g) Atuar como mediador junto aos alunos e aos conteúdos, facilitando o enfrentamento, por parte

dos alunos, de suas contradições e inconsistências cognitivas;
h) Atuar  como mediador  e  facilitador  nas  discussões  acadêmicas  presenciais,  mantendo uma

postura acolhedora;
i) Organizar e participar dos encontros presenciais;
j) Estabelecer agenda de estudo com cada aluno, respeitando os tempos e espaços do mesmo;
k) Acompanhar as atividades pedagógicas propostas nas disciplinas/módulos/blocos temáticos do

curso;
l) Informar aos professores e tutores a distância todas as questões pedagógicas referentes a cada

aluno como, por exemplo, ausências, afastamentos, dificuldades cognitivas,  alternativas de
superação das mesmas;
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m) Elaborar relatórios mensais sobre a turma sob sua responsabilidade;
n) Registrar casos particulares de dificuldades pedagógicas e encaminhá-las ao tutor à distância,

ao professor e ao coordenador do curso;
o) Participar  das  reuniões  de  planejamento  e  de  capacitação  dos  tutores  periodicamente,  de

acordo com os horários estabelecidos pela coordenação do curso, sempre que for convocado;
p) Ser capaz de realizar acompanhamento e orientações de trabalhos de monitoria acadêmica,

extensão universitária e iniciação à pesquisa nos cursos de graduação;
q) Ser capaz de dar apoio ao trabalho de Orientação de Monografia dos cursos de Graduação;
r) Outras atribuições específicas da função que não estejam elencadas neste edital, e que sejam

propostas e justificadas pelos professores e/ou coordenação do curso.

2.3. Os candidatos a tutores na modalidade a distância deverão atender aos seguintes requisitos:
a) Possuir formação em nível superior no curso de graduação que pretende atuar ou graduação

em áreas afins;
b) Possuir experiência mínima de 1 (um) ano no magistério do ensino básico ou superior;
c) Ter dedicação de carga horária compatível com as atividades de tutoria (vide item 2.4 deste

Edital);
d) Possuir facilidade de acesso ao uso de computadores/recursos de conectividade à Internet (e-

mail, chat, fórum, etc.);
e) Possuir conhecimentos de Informática;
f) Possuir domicílio no município sede ou limítrofe do polo de apoio presencial para o qual

esteja se candidatando;
g) Ter disponibilidade de deslocamento, conforme demanda do curso.

2.4. Atribuições para Tutor (a) Distância:
a) Participar de cursos de capacitação em tutoria, reuniões acadêmicas ou de integração;
b) Assessorar  os  professores  em  todas  as  atividades  que  se  fizerem  necessárias  ao  bom

andamento do curso;
c) Conhecer detalhadamente os materiais, procedimentos e recursos tecnológicos utilizados na

disciplina;
d) Auxiliar os professores na realização de trabalhos práticos, teóricos e experimentais e na

seleção e organização de materiais de apoio que deem sustentação teórica qualificada para o
desenvolvimento das disciplinas do curso;

e) Realizar estudos teóricos sob orientação dos professores do curso;
f) Manter  diálogo  constante  com  os  tutores  presenciais  dos  polos  sobre  a  realização  das

atividades dos alunos;
g) Incentivar o aluno para o uso das tecnologias valorizando o estudo e a experiência de cada

um;
h) Estimular os alunos na realização das atividades inerentes a cada disciplina do curso;
i) Auxiliar e orientar os alunos no uso da plataforma Moodle;
j) Facilitar e acompanhar o acesso dos alunos aos enfoques e às atividades temáticas;
k) Promover  a  sistematização  e  aprofundamento  dos  conteúdos  veiculados  através  de

comentários,  esclarecimentos  de  dúvidas,  explicitação  de  conceitos,  respostas  a
questionamentos e solução de problemas;

l) Providenciar a abertura dos Fóruns e mediar as discussões na sala de aula virtual conforme
planejamento prévio;

m) Disponibilizar e fornecer informações, acompanhar e orientar as atividades propostas das
disciplinas e os trabalhos realizados, esclarecendo dúvidas e respondendo com presteza os
e-mails recebidos dos alunos;

n) Participar  de  todas  as  atividades  on-line  ou  off-line  sugeridas  pelo  professor  e/ou
coordenação; 
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o) Analisar  o  desempenho  dos  alunos  e  propor  procedimentos  que  melhorem  o  seu
rendimento, quando necessário;

p) Estar  atento  ao  nível  de  interatividade  dos  alunos  para  identificar  quais  não  estão
interagindo e tentar resgatar a relação interativa;

q) Manter  registro  atualizado sobre  as  ausências,  realizações  de  atividades,  dificuldades  e
solicitações dos alunos;

r) Emitir  relatórios  sobre  a  situação  dos  alunos  e  encaminhá-los  periodicamente  aos
professores e coordenadores de curso;

s) Participar dos encontros presenciais com professores e/ou coordenação, quando necessário;
t) Realizar  acompanhamento  e  orientações  de  trabalhos  de  monitoria  acadêmica,  extensão

universitária e iniciação a pesquisa nos cursos de graduação;
u) Ser capaz de dar apoio ao trabalho de Orientação de Monografia dos cursos de Graduação;
v) Participar  ativamente  de  grupos  de  estudos  e/ou  grupos  de  pesquisas  propostos  e

gerenciados pela Coordenação do Curso, visando produzir conhecimento científico sobre
ferramentas  tecnológicas  usadas  na  educação  e  aspectos  gerais  ligados  a  educação  a
distância e a área específica de conhecimento do curso de graduação ao qual está vinculado;

w) Outras atribuições específicas da função que não estejam elencadas neste Edital e que sejam
propostas e justificadas pelos professores e/ou coordenação do curso.

3. DO VÍNCULO INSTITUCIONAL
a) O candidato selecionado que for convocado para atuar, receberá bolsa da CAPES pelo período

em que permanecer no projeto, no valor de R$ 765,00 (setecentos e sessenta e cinco reais)
mensais.

b) A validade do processo seletivo é de 2 (dois) anos podendo ser prorrogado por mais 2 (dois)
anos, em conformidade com as necessidades do Programa UAB junto à UVA.

c) Os tutores selecionados não terão nenhum vínculo empregatício com a UVA ou com o governo
federal, sendo o pagamento realizado na modalidade de bolsa e em conta corrente pela própria
CAPES.

d) Os  tutores  deverão  disponibilizar  20  horas  semanais  para  desenvolver  suas  atividades  de
tutoria,  incluindo os  sábados,  não  havendo possibilidade  de  acumulação de  cargo público,
desde que seja obedecido o art. 37, inciso XI, da Constituição Federal.

e) Não é permitido acúmulo de bolsas no Sistema de Gestão de Bolsas – SGB/CAPES. Portanto,
candidatos já participantes de outros programas de fomento a estudo e pesquisa do Governo
Federal,  tais  como:  UAB,  e-Tec,  PARFOR,  SEB,  deverão  estar  atentos  para  evitar  a
sobreposição  de  períodos  de  vinculação  entre  os  programas.  A bolsa  pode  ser  acumulada
apenas  com  bolsa  de  aluno(a)  de  pós-graduação  stricto sensu (mestrado  e  doutorado)  da
CAPES  ou do  Conselho  Nacional  de  Desenvolvimento  Científico  e  Tecnológico  –  CNPq,
conforme Portaria Conjunta CAPES/CNPq n° 1, de 12 de dezembro de 2007.

4. DAS INSCRIÇÕES
4.1. O envio da Ficha de Inscrição (Anexo I) será feito exclusivamente pela internet, em formato

pdf,  no site  sro.uvanet.br,  selecionando a opção CADASTRAR NOVO REQUERIMENTO,
preencher  as  informações  solicitadas,  logo  depois,  selecionar  a  opção  INSCRIÇÕES  –
SELEÇÃO DE TUTORES PRESENCIAIS E A DISTÂNCIA UAB, postar a Ficha de Inscrição
devidamente  preenchida e  os  documentos  solicitados no subitem 4.4.  Ao final  selecionar  a
opção SALVAR para efetivar a inscrição.

4.2. Os candidatos a tutores presenciais e a distância podem se inscrever para um único polo de
apoio, indicados no Anexo IV.

4.3. Só será aceita uma única inscrição por candidato, sendo considerada válida apenas a última
inscrição enviada. 

4.4. O candidato deverá anexar à Ficha de Inscrição, os seguintes documentos em formato pdf:
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a) RG (frente e verso);
b) CPF (frente e verso);
c) Título de Eleitor com o comprovante de ter votado na última eleição;
d) Quitação do Serviço Militar para candidatos do sexo masculino;
e) Comprovante de endereço;
f) Diploma da Graduação (frente e verso);
g) Comprovante de experiência no magistério do ensino básico ou superior de pelo menos 1 ano.

4.5. Não serão aceitos outros documentos em substituição ao RG e CPF. 
4.6. Os  diplomas  de  cursos  de  Nível  Superior  e  Pós-Graduação (Lato  Sensu ou Stricto  Sensu),

expedidos por universidades estrangeiras, só serão considerados válidos mediante revalidação
ou reconhecimento, por Instituição de Ensino Superior brasileira, nos termos do Art. 48 §§ 2º e
3º, da lei 9.394/1996.

4.7. Será  aceita  certidão  de  conclusão de  curso  de  graduação e  de pós-graduação  stricto sensu,
expedida nos últimos 90 (noventa) dias.

4.8. Serão aceitos documentos oficiais emitidos por Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo
MEC,  contrato  ou  Carteira de  Trabalho  (com identificação  do  candidato),  com período  de
atuação.

5. DO PROCESSO SELETIVO
5.1. A seleção constará da análise de currículo, com nota atribuída na escala de 0 (zero) a 10 (dez)

pontos, da seguinte forma:
a) Nesta  análise  serão  considerados  apenas  itens  do  Currículo  do  candidato  que  sejam

efetivamente comprovados e pertinentes ao solicitado na descrição de pontuação do subitem
5.2;

b) A não comprovação dos títulos e outros itens pertinentes na documentação entregue implicam
na desclassificação automática do candidato;

c) O  Currículo,  devidamente  comprovado,  deverá  ser  enviado  no  período  indicado  no
cronograma deste Edital (Anexo III), juntamente com a Ficha de Análise do Currículo (Anexo
II), devidamente preenchida, pelo endereço eletrônico  sro.uvanet.br,  selecionando a opção
CADASTRAR NOVO REQUERIMENTO, preencher as informações solicitadas, logo depois,
selecionar  a  opção  CADASTRO  DE  CURRÍCULO  –  SELEÇÃO  DE  TUTORES
PRESENCIAIS E A DISTÂNCIA UAB.

5.2. A Ficha de Análise do Currículo, com itens a serem analisados e respectivas pontuações, está
indicada no Quadro 02, a seguir:

Quadro 02: Ficha de Análise do Currículo, com itens a serem analisados e respectivas pontuações.

Descrição Pontuação Máximo

 1. Títulos Acadêmicos

Diploma/certificado de curso de especialização em área relacionada à EaD
ou às  Tecnologias  Educacionais  Digitais,  com carga-horária  mínima de
360h

0,5 1,0

Diploma/certificado de cursos de especialização pós-graduação em outras
áreas da educação, com carga horária de 360h.

0,5 1,0

Título de Mestrado 1,0 1,0

Título de Doutorado 2,0 2,0

2. Cursos de curta duração

Certificado  ou  declaração  (devidamente  carimbadas  e  assinadas  pelo
responsável  da  gestão/direção  da  instituição)  de  cursos  de  extensão,

0,5 por
curso

1,5
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capacitação, ou treinamento em área relacionada Tutoria em EaD, Ensino à
Distância ou às Tecnologias Educacionais Digitais

3. Experiência

Tempo  de  experiência  no  desempenho  de  atividades  profissionais
compatíveis com os serviços descritos nas Atribuições de cada área (Item
2),  comprovados  por  meio  de  certificados  ou  declarações  (devidamente
carimbadas e assinadas pelo responsável da gestão/direção da instituição)

0,5 por
semestre

3,5

TOTAL 10,0

5.3. Conforme estabelece o Ministério da Educação do Brasil (MEC), “Educação a Distância é a
modalidade educacional na qual alunos e professores estão separados, física ou temporalmente
e, por isso, faz-se necessária a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação.
Esta modalidade é regulada por uma legislação específica e pode ser implantada na educação
básica  (educação de  jovens  e  adultos,  educação profissional  técnica  de  nível  médio)  e  na
educação superior”.
A Educação a Distância (EaD) difere da modalidade de Ensino Remoto, que também utiliza
meios  e  tecnologias  de  informação  e  comunicação,  tendo  sido  esta  modalidade  adotada,
excepcionalmente, em decorrência da pandemia de COVID-19 e, também, regulamentada por
legislação específica, em nível federal e estadual.
O Ensino Remoto, como modalidade admitida durante o período de excepcionalidade, em razão
da pandemia da COVID-19, está regulamentado na Portaria nº 343 - MEC, de 17 de março de
2020;  no  Parecer  CNE/CP  n°  05/2020  –  MEC;  e  na  Resolução  do  Conselho  Estadual  de
Educação do Ceará (CEE) n° 481, de 27 de março de 2020. Tais documentos evidenciam o
ensino por meios digitais como proposta emergencial para substituir o ensino presencial durante
a pandemia. 
De  acordo com as  regulamentações  apresentadas,  a  experiência  no  ensino  remoto  não será
considerada, neste edital, como experiência em EaD.

6. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
6.1. Os candidatos classificados constituirão Banco de Recursos Humanos,  organizado por polo,

curso e pontuação de classificação e que terá vigência de 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado
por mais 2 (dois) anos, para efeitos de convocação.

6.2. A coordenação da UAB-UVA terá a prerrogativa de realizar novas seleções para o mesmo fim,
de acordo com necessidades manifestas e sempre que julgar procedente.

6.3. A nota final de classificação será a pontuação obtida na análise de currículo.
6.4. Ocorrendo  igualdade  de  nota  final  de  classificação,  o  DESEMPATE  será  definido

considerando-se os critérios na seguinte ordem:
a) Maior tempo de experiência em EaD;
b) Maior título acadêmico;
c) Maior idade.

7. DO RESULTADO
7.1. O Resultado Final do Processo Seletivo será publicado em http://www.uvanet.br/nead.
7.2. O chamamento dos candidatos ocorrerá exclusivamente por ordem de classificação, quando da

necessidade dos cursos.

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1. Não serão admitidos como tutores alunos de cursos de graduação UAB de quaisquer IES.
8.2. O processo seletivo será realizado por Comissão de Seleção formada por membros da equipe

EaD/UVA.
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8.3. Para  esclarecimentos,  os  candidatos  poderão  entrar  em  contato  pelo  e-mail
secretaria_uab@uvanet.br ou pelo telefone (88)3611-6731.

8.4. A  inexatidão  das  declarações,  irregularidades  de  documentos  ou  outras  irregularidades
constatadas no decorrer  do processo,  ou posteriormente,  eliminará o candidato,  anulando-se
todos os atos decorrentes da sua inscrição.

8.5. Todas as convocações e avisos referentes ao processo seletivo de tutores serão divulgados no
site: http://www.uvanet.br/nead.

8.6. É de inteira responsabilidade do candidato o fornecimento de informações e a atualização de seu
endereço  residencial  durante  o  processo  de  Seleção,  não  se  responsabilizando  a  UVA  por
eventuais prejuízos que possa sofrer o candidato, em decorrência de informações incorretas ou
insuficientes. Isto se aplica especialmente ao endereço de correio eletrônico (e-mail) informado.

8.7. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, a qualquer
tempo.

8.8. A aprovação do candidato na Seleção não implicará a obrigatoriedade da sua admissão, cabendo
à  coordenação  UAB/UVA  o  direito  de  aproveitar  os  candidatos  de  acordo  com  as  suas
necessidades, na estrita observância da ordem classificatória.

8.9. O Tutor que não cumprir com as suas atribuições poderá ser substituído pela Coordenação Geral
da  UAB  junto  à  UVA,  a  qualquer  tempo,  pelo  próximo  candidato  apto,  seguindo
invariavelmente a ordem de classificação do resultado deste Edital de Processo Seletivo.

8.10. Não haverá  nenhuma comunicação individual  do resultado das  etapas  do processo seletivo,
cabendo a cada candidato procurar os resultados no site: http://www.uvanet.br/nead.

8.11. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação Geral UVA-UAB, ouvida a Pró-Reitoria
de Graduação (PROGRAD), e respeitados os procedimentos internos desta IES.

9. DOS ANEXOS
9.1. Compõem este Edital os seguintes anexos:

a) ANEXO I: Ficha de Inscrição; 
b) ANEXO II: Ficha de Pontuação; 
c) ANEXO III: Cronograma de Eventos; e 
d) ANEXO IV: Informações referentes aos polos de apoio presencial.

Campus Betânia, Sobral-CE, 01 de novembro de 2022.

Prof.ª Drª. Maria José Araújo Souza
Coordenadora Geral UAB - UVA

Prof.ª Msc. Jônia Tírcia Parente Jardim Albuquerque 
Pró-Reitora de Graduação

Prof. Dr. Francisco Carvalho de Arruda Coelho 
Vice-Reitor 

O documento assinado encontra-se arquivado na Reitoria.
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ANEXO I: FICHA DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

MODALIDADE DE TUTORIA
          (   ) PRESENCIAL             (   ) A DISTÂNCIA

(Assinalar apenas uma das modalidades)
MUNICÍPIO EM QUE RESIDE

POLO e CURSO QUE PRETENDE ATUAR

TELEFONE/WHATSAPP PARA 

CONTATO

E-MAIL

TEMPO DE EXPERIÊNCIA NO ENSINO 

BÁSICO OU SUPERIOR 
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ANEXO II: FICHA DE ANÁLISE DO CURRÍCULO

NOME: ___________________________________________________________________________
CURSO  (S)  DE  GRADUAÇÃO  CONCLUÍDO(S):
__________________________________________
__________________________________________________________________________________
POLO  e  CURSO  QUE  PRETENDE
ATUAR:______________________________________________
__________________________________________________________________________________
MODALIDADE DE TUTORIA: (    ) PRESENCIAL            (    ) A DISTÂNCIA
(Assinalar apenas uma das modalidades)

Descrição Pontuação
Máxim

o
Pontuação do

candidato

1. TÍTULOS ACADÊMICOS

Diploma/certificado de curso de especialização em área
relacionada  à  EaD  ou  às  Tecnologias  Educacionais
Digitais, com carga-horária mínima de 360h

0,5 1,0

Diploma/certificado  de  cursos  de  especialização  pós-
graduação  em  outras  áreas  da  educação,  com  carga
horaria de 360h.

0,5 1,0

Título de Mestrado 1,0 1,0

Título de Doutorado 2,0 2,0

2. CURSOS DE CURTA DURAÇÃO

Certificado  ou  declaração  (devidamente  carimbadas  e
assinadas  pelo  responsável  da  gestão/direção  da
instituição)  de  cursos  de  extensão,  capacitação,  ou
treinamento em área relacionada Tutoria em EaD, Ensino
à Distância ou às Tecnologias Educacionais Digitais

0,5 por
curso

1,5

3. EXPERIÊNCIA

Tempo  de  experiência  no  desempenho  de  atividades
profissionais compatíveis com os serviços descritos nas
Atribuições  de  cada  área  (Item  2),  comprovados  por
meio  de  certificados  ou  declarações  (devidamente
carimbadas  e  assinadas  pelo  responsável  da
gestão/direção da instituição.

0,5 por
semestre

3,5

TOTAL 10,0
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ANEXO III: CRONOGRAMA DE EVENTOS

ATIVIDADES
DATA /

PERÍODO

Período de INSCRIÇÃO através do site sro.uvanet.br 01 a 30/11/2022

INSCRIÇÕES DEFERIDAS e INDEFERIDAS em www.uvanet.br/nead 07/12/2022

Período para interposição de RECURSO administrativo contra indeferimento de
inscrição, através do  site sro.uvanet.br,  na opção SELEÇÃO DE TUTORES –
EDITAL 56/2022–PROGRAD/NeaD-RECURSO CONTRA INDEFERIMENTO
DE INSCRIÇÃO 

08/12/2022

Resultado  do  JULGAMENTO  DE  RECURSOS  contra  o  indeferimento  de
inscrição em www.uvanet.br/nead

09/12/2022

ENVIO  DE  CURRÍCULO  E  DOCUMENTOS  COMPROBATÓRIOS  dos
candidatos com inscrição deferida, através do site sro.uvanet.br

10 a 15/12/2022

RESULTADO DE ANÁLISE DE CURRÍCULO em www.uvanet.br/nead 20/12/2022

Período  para  interposição  de  RECURSO  administrativo  contra  a  análise  de
currículo, através do site  sro.uvanet.br,  na opção SELEÇÃO DE TUTORES –
EDITAL  56/2022–PROGRAD/NeaD  -  RECURSO  CONTRA  ANÁLISE  DO
CURRÍCULO

21/12/2022

Resultado do JULGAMENTO DE RECURSOS contra análise de currículo em
www.uvanet.br/nead

22/12/2022

Resultado Final do Processo Seletivo em www.uvanet.br/nead 23/12/2022

Formação para EaD – informações serão enviadas através do e-mail informado na
ficha de inscrição do candidato

-

Início das atividades – a ser informado pela Coordenação UAB -
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ANEXO IV: INFORMAÇÕES REFERENTES AOS POLOS DE APOIO PRESENCIAL
POLO ENDEREÇO - RESPONSÁVEL 

Amontada

Local:  Polo UAB Amontada
Rua Martins Teixeira, 1780, Bairro Torre, Amontada CE – CEP: 62.540-000
Responsável:  Maria Divani Alves Gomes
Fone: (88) 99713.0169
Email: polouabamontada@gmail.com

Camocim

Local: Polo UAB Camocim
Endereço: Rua Antônio Zeferino Veras, s/n, Bairro São Francisco, Camocim-CE –
CEP: 62400-000  
(Prédio do antigo Liceu)
Responsável: Josina Araújo – Coordenadora do Polo (88) 99618-2878
E-mail: josynnaraujo@gmail.com

Canindé

Local: Polo UAB Canindé
Endereço: Rua Francisca Adenize, nº 1.111, Bairro Bela Vista, Canindé-CE – CEP:
62700-000
Coordenador  do  Polo:  Arleise  Rodrigues  de  Matos  Martins   -  Telefones:  (85)
99736.0459 | (85) 99670.0064
Email:  arleiserm@gmail.com

Ipueiras

Local: Polo UAB Ipueiras
Endereço: Rua Monsenhor Dantas, nº 73, Centro, Ipueiras-CE – CEP: 62230-000
Responsável: Cátia Matos Vasconcelos Fontenele - Secretária de Educação
Fone: (88) 98749-8843 (Celular da Secretaria de Educação de Ipueiras)
E-mail: ccesarfg@hotmail.com

Itapipoca

Local: Polo UAB Itapipoca
Endereço: Rua João Cordeiro, s/n, Bairro Coqueiro, Itapipoca-CE – CEP: 
63508-090
Referência: Vizinho ao Terminal Rodoviário Danusio Barroso 
Responsável:  Cesário Alves de Lavor – Coordenador do Polo – Celular: (88) 
998135515 (whatsapp)  
E-mail: tutoriauabitapioca@gmail.com    -    cesarioalencar@gmail.com 

Itarema

Local: Polo UAB Itarema
Endereço:  Av.  João Batista  Rios,  1880,  Centro,  Itarema-CE –  CEP:  62.590-000
(Prédio do Núcleo de Informação Tecnológica – NIT, vizinho ao INSS)
Responsável: Francisco Clênio Souza Marques – Coordenador do Polo
(88)  3667-1253  –  Secretaria  de  Educação  |  (88)  99916-5822  –  Celular  do
coordenador do Polo 
E-mail: clenio_marques@hotmail.com

Madalena

Local: Polo UAB Madalena
Endereço: Rua Maria Armênia Barbosa, Nº 299,  Bairro Santa Terezinha, Madalena-
CE – CEP: 63860-000
Coordenador do Polo: Antonio Ribeiro Barros - Telefone: (88) 99466.1088
Email:   Polo:  uab.madalena@gmail.com -  coordenador:
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ribeiro.madalena@hotmail.com 

Meruoca

Local: Polo UAB Meruoca
Endereço: Praça Caetano Marques, S/N, Patronato Dom José, Meruoca-CE – CEP:
62.130-000
Responsável: Joselane Gertrudes Gomes - Coordenadora do Polo
(88)  99310-2402  -  Secretaria  de  Educação  |  (88)  99284-4388  -  Celular  da
coordenadora do Polo 
E-mail: joselenagg@gmail.com

Santa
Quitéria

Local: Polo UAB Santa Quitéria 
Endereço: Av. Emídio Sales, nº 152, Bairro Afonso Walter,  Santa Quitéria-CE –
CEP: 62280-000
Responsável: Regina de Mesquita Muniz – Coordenadora do Polo
(88) 3628-0752 – Telefone do Polo | (88) 99974-3436 – Celular da Coordenadora do
Polo 
E-mail: reginalusilveira@gmail.com

Sobral
Local: Polo UAB  Sobral
Endereço: R. Iolanda P. C. Barreto, nº 317, Jocely Dantas, Sobral-CE – CEP:  
62042-270
Responsável: Nairley Cardoso Sá Firmino – Coordenadora do Polo
Telefone: (88) 3695-1950
E-mail: uabsobral@gmail.com

Ubajara

Local: Polo UAB Ubajara
Endereço: Av. Cel. Francisco Cavalcante, 530, Centro, Ubajara-CE – CEP: 62.350-
000
Responsável: Bárbara Nely dos Santos Ribeiro Mendonça – Coordenadora do Polo
(88) 3641-1451 – Secretaria de Educação | (88) 88 99915-5817 – Coordenadora do
Polo
Email: barbaranely0705@gmail.com
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