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EDITAL N° 001 /2016 /CAD/UFSC PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO  PARA 

PREENCHIMENTO DE CADASTRO RESERVA DE BOLSISTAS UAB/FNDE 

 A Coordenação do Curso de Graduação em Administração na modalidade à distância, no uso 

de suas atribuições legais, torna pública a abertura das inscrições do PROCESSO SELETIVO 

PARA BOLSISTAS que atuarão como TUTORES A DISTÂNCIA no Curso de Graduação em 

Administração a distância da Universidade Aberta do Brasil - UAB, oferecido pela Universidade 

Federal de Santa Catarina. O Presente edital trata de processo seletivo simplificado para 

formação de cadastro reserva válido por 01 ano, podendo ser prorrogado por mais 01 ano, 

para as vagas quem vierem a surgir neste período. 

1. DA ESPECIFICAÇÃO  

O Tutor à Distância é o agente que faz a intermediação entre os estudantes e os professores, 

orientando os alunos, sanando suas dúvidas e acompanhando as atividades propostas por 

meio do Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem (AVEA). Para tanto, recebe capacitação 

em relação aos conteúdos presentes nos módulos do curso, bem como orientação do processo 

de educação à distância.  

Atribuições:  

• mediar a comunicação de conteúdos entre o professor e os cursistas; 

 • acompanhar as atividades discentes, conforme o cronograma do curso;  

• apoiar o professor da disciplina no desenvolvimento das atividades docentes;  

• manter regularidade de acesso ao AVEA e dar retorno às solicitações do cursista no prazo 

máximo de 24 horas;  

• estabelecer contato permanente com os alunos e mediar as atividades discentes; 

• colaborar com a coordenação do curso na avaliação dos estudantes;  

• participar das atividades de capacitação e atualização promovidas pela Instituição de Ensino; 

• elaborar relatórios mensais de acompanhamento dos alunos e encaminhar à coordenação de 

tutoria;  

• participar do processo de avaliação da disciplina sob orientação do professor responsável;  

• apoiar operacionalmente a coordenação do curso nas atividades presenciais nos pólos, em 

especial na aplicação de avaliações. 



Atuará no campus da UFSC, junto ao Departamento de Ciências da Administração, no Bairro 

Trindade no município de Florianópolis.   

1.1. CARGA HORÁRIA A carga-horária será de 20h semanais (presenciais na tutoria do curso). 

Eventualmente, poderão ser realizadas atividades aos sábados. 

 1.2 REMUNERAÇÃO O valor da bolsa FNDE/MEC para os Tutores à Distância é de R$ 765,00 

por mês.  

2. DOS REQUISITOS 

2.1. São requisitos para o preenchimento das vagas:  

2.1.1. Possuir graduação  ou  pós-graduação em administração. 

2.1.2. Possuir experiência comprovada no magistério de no mínimo um ano no ensino básico 

ou superior; ou possuir formação pós-graduada; ou estar vinculado a um programa de pós-

graduação; 

3. DAS INSCRIÇÕES  

3.1. LOCAL E DATA 

 As inscrições deverão realizar-se no período compreendido entre os dias 29 de setembro até 

às 12 horas do dia 13 de outubro de 2016.  

Os candidatos deverão efetuar a sua inscrição enviando a documentação exigida para o e-mail 

secretaria@eadadm.ufsc.br com o título da mensagem: “inscrição processo seletivo tutor”. 

Não serão aceitas as vias físicas no momento da inscrição. 

No momento da prova dissertativa,  o candidato deverá apresentar a documentação original e 

uma cópia que será autenticada pelo servidor presente. 

3.2. DOCUMENTAÇÃO O Candidato deverá apresentar: a) Formulário de inscrição preenchido; 

b) curriculum lattes devidamente documentado e organizado de acordo com a sequência das 

citações das atividades; c) Cópia do documento de identidade; d) Histórico Escolar; e) diploma 

da graduação e certificado da pós-graduação ou atestado de matrícula. 

3.3 As inscrições que estiverem de acordo com o disposto pelo edital serão homologadas e 

deferidas. 

3.3.1 As relações das inscrições homologadas e não homologadas estarão disponíveis no 

endereço eletrônico https://ead.ufsc.br/administracao/, no dia 14 de outubro de 2016, até as 

10h00. 

3.3.2 O candidato cuja inscrição for indeferida deverá contatar a coordenação do curso até as 

10h00 do dia 14 de outubro de 2016 até 16 de outubro de 2016 , prazo no qual poderá interpor 

recurso, exclusivamente por e-mail (secretaria@eadadm.ufsc.br). O recurso será julgado pela 

coordenação até o dia 17 de outubro de 2016. O resultado do recurso será divulgado em 18 de 

outubro de 2016 no portal https://ead.ufsc.br/administracao/. 

 4. DA SELEÇÃO 

 4.1 A seleção ocorrerá em uma etapa:  
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4.1.1 Prova escrita. Eliminatória e classificatória. A prova escrita constará de uma dissertação 

sobre um tema relacionado a Universidade Aberta do Brasil. A nota mínima para classificação é 

8,00. 

A prova ocorrerá nas dependências do Centro Socioeconômico, na sala de aula 102 bloco B, 

em  19 de outubro de 2016 das 08h00 às 10h00. Não serão permitidos atrasos. 

O candidato deverá trazer caneta esferográfica azul ou preta. 

4.1.2. Critérios de avaliação. Ortografia.  Concordância.  Compreensão da questão formulada e 

discurso da resposta, respeitando os limites estruturais do texto dissertativo. 

4.2 Em caso de empate, a coordenação do curso poderá convocar entrevista presencial com os 

candidatos, como forma classificatória. 

4.3 Esta seleção tem validade de um ano, podendo ser renovada por igual período a critério do 

coordenador do curso.  

4.3 Até dia 24 de outubro será disponibilizado no portal do curso o resultado do certame no 

portal https://ead.ufsc.br/administracao/. 

5. DA CAPACITAÇÃO  

Quando da contratação, os tutores aprovados serão capacitados em agenda a ser definida pela 

coordenação, sendo indispensável a sua participação integral.  

6. Disposições Finais 

6.1 O presente Edital trata somente de cadastro reserva para vagas que vierem a surgir 
durante a validade do Edital. Este processo seletivo não dá direito a contratação caso não 
surjam vagas no período. 

6.2 Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Curso de Administração 
modalidade à distância no que diz respeito à realização da Seleção. 

6.3  A Coordenação do Curso  reserva-se o direito de cancelar, anular ou adiar o processo de 
seleção por motivo de força maior ou por baixo número de candidatos inscritos, a critério do 
próprio Centro, dando ampla divulgação de seus atos e de eventuais providências a serem 
tomadas pelos candidatos que já tenham efetivado sua inscrição. 

6.4. Incorporar-se-ão a este edital, para todos os efeitos, quaisquer Editais Complementares 
que vierem a ser publicados pela Coordenação do Curso. 

6.5 Informações adicionais poderão ser obtidas somente pelo correio eletrônico: 
secretaria@eadadm.ufsc.br . 

Florianópolis, 28 de setembro de 2016. 

 

Profa Dra. Taisa Dias 

Coordenadora do Curso de Administração 
EAD/CAD/UFSC 

 

Prof. Dr. Eduardo Lobo 

Departamento de Ciências da Administração – 
CAD/UFSC 
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