
 
 

EDITAL N°05/2017/Letras-Português-EaD/UFSC 
PROCESSO SELETIVO DE BOLSISTAS UAB 

 
A Coordenadora de tutoria do Curso de Licenciatura em Letras-Português, na 
modalidade a distância, no uso de suas atribuições legais, em consonância com a 
PORTARIA CAPES Nº 183, DE 21 DE OUTUBRO DE 2016, torna pública a 
abertura das inscrições e as normas que regerão o processo seletivo para 
constituição de banco reserva para a contratação de BOLSISTAS que atuarão 
como TUTORES A DISTÂNCIA e TUTOR PRESENCIAL do Curso de Letras 
Português, na modalidade a distância, da Universidade Aberta do Brasil - UAB, 
oferecido pela Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC. 
 
1. DA ESPECIFICAÇÃO 
1.1 DO TUTOR A DISTÂNCIA  
1.1.1 Do local de atuação 
O tutor a distância atuará no campus da UFSC, junto ao Departamento ao qual o 
Curso está vinculado.  
1.1.2 Das atribuições 

 Participar da equipe de docência de apenas uma das disciplinas do curso 
que serão oferecidas em 2017-2 (ano 2018).  

 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; 
 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 de acompanhamento dos alunos; 
 Participar do processo de avaliação da disciplina sob orientação do 

professor responsável; 
 Manter regularidade de acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 

e dar retorno às solicitações dos cursistas no prazo máximo de 24 horas; 
 

1.2 DO TUTOR PRESENCIAL 
1.2.1 Do local de atuação  

 
 
 

Pró-Reitoria de Ensino de Graduação 
Núcleo UAB/UFSC 

 
 

Campus Prof. João David Ferreira Lima – CEP 88040-900 
Trindade - Florianópolis - Santa Catarina - Brasil | www.ead.ufsc.br / +55 (48) 

3721-8325 

  



O tutor presencial atuará no polo de apoio presencial de OTACÍLIO COSTA, por 
período determinado de 6 meses, para substituir a licença-maternidade, podendo 
permanecer por mais tempo, caso haja interesse do Curso. 
 
1.2.2 Das 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; 
 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 de acompanhamento dos alunos e encaminhar ao 

professor responsável por cada disciplina; 
 Participar do processo de avaliação da disciplina sob orientação do 

professor responsável; 
 Manter regularidade de acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem 

(AVA); 
 Apoiar operacionalmente a coordenação do curso nas atividades 

presenciais nos polos, em especial na aplicação de avaliações. 
 
2. DOS REQUISITOS 
2.1 DOS REQUISITOS GERAIS 
De acordo com a PORTARIA CAPES Nº 183, DE 21 DE OUTUBRO DE 2016, são 
requisitos básicos, para exercer o cargo de Tutor: Ter formação de nível 
superior e experiência comprovada no magistério de, no mínimo, um ano no 
ensino básico ou superior. 
 
2.2 DOS REQUISITOS ESPECÍFICOS DO TUTOR A DISTÂNCIA 

Gramática do Português I 

 
Mestrado em Letras e áreas afins ou 
Doutorado em Letras e áreas afins 
(concluídos ou em andamento) 

 
2.3 DOS REQUISITOS ESPECÍFICOS DO TUTOR PRESENCIAL 
Licenciatura em Letras Português. 
 
3. DAS VAGAS 
DISCIPLINA N° DE VAGAS 
Gramática do Português I 02 
POLO 
Otacílio Costa 01 
TOTAL  03 
 
4. DO INÍCIO DOS TRABALHOS 



O trabalho terá início em fevereiro de 2018.  
 
5. DA CARGA HORÁRIA E REMUNERAÇÃO  
5.1 DA CARGA HORÁRIA  
A carga-horária será de 20 horas semanais de trabalho presencial, estabelecidas 
conforme cronograma definido pela Coordenação do Curso. 
 
 
5.2 DA REMUNERAÇÃO 
O valor da bolsa CAPES/UAB para tutores é de R$ 765,00 (setecentos e sessenta e 
cinco reais) por mês. Os TUTORES A DISTÂNCIA receberão a bolsa mensalmente, 
por um período de 6 (seis) meses. O TUTOR PRESENCIAL receberá, igualmente, 
bolsa pelo período de 6 meses. 
 
6. DAS INSCRIÇÕES 
A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das 
condições estabelecidas neste Edital, das quais não poderá alegar 
desconhecimento. 
6.1. DA DATA  
As inscrições deverão realizar-se no período compreendido entre os dias 21 e 27 
de novembro de 2017 
6.2 DO LOCAL 
Os candidatos a tutores deverão efetuar suas inscrições através do e-mail 
tutorialetras.ufsc@gmail.com. A coordenação do curso não se responsabiliza por e-
mails não enviados/entregues. Todas as inscrições efetuadas receberão uma 
resposta, informando que houve recebimento da mensagem. 
6.3 DA DOCUMENTAÇÃO 
Os candidatos às vagas deverão enviar no ato da inscrição: 
 Ficha de inscrição preenchida (anexo 1); 
Currículo Lattes em arquivo PDF; 
6.4 DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 
 As inscrições que estiverem de acordo com o disposto pelo Edital serão deferidas 
e homologadas. A relação das inscrições homologadas estará disponível no 
endereço eletrônico http://www.ead.ufsc.br/português/, no dia 28 de 
novembro de 2017. 
O candidato cuja inscrição for indeferida e quiser recorrer da decisão, deverá 
contatar a Coordenação do Curso até o dia 29 de novembro de 2017, através do 
e-mail tutorialetras.ufsc@gmail.com 
 
7. DA SELEÇÃO 
O processo seletivo constará de duas etapas simultâneas: análise dos currículos 
(40% da nota final) e prova de conhecimentos específicos (60% da nota final). 
7.1 DA PRIMEIRA ETAPA 
7.1.1 Análise dos currículos 
Esta etapa é classificatória, a partir da análise dos títulos que serão pontuados de 
acordo com os critérios em 7.1.2. Não haverá pontuação máxima para a avaliação 
do currículo. 
7.1.2 Da análise do currículo Lattes 

mailto:tutorialetras.ufsc@gmail.com
mailto:tutorialetras.ufsc@gmail.com


Os currículos enviados em formato PDF serão pontuados de acordo com a 
descrição abaixo: 
1.Titulação 
- Especialização concluída fora da área da disciplina: 1,0 
- Especialização concluída na área da disciplina: 1,5 
- Mestrado em andamento fora da área da disciplina: 1,0 
- Mestrado em andamento na área da disciplina: 1,5 
- Mestrado concluído fora da área da disciplina: 1,5 
- Mestrado concluído na área da disciplina: 2,5 
- Doutorado em andamento fora da área da disciplina: 1,5 
- Doutorado em andamento na área da disciplina: 3,0 
- Doutorado concluído fora da área da disciplina: 2,0 
- Doutorado concluído na área da disciplina: 3,5 
2. Experiência 
- Experiência em EaD: 1,0 por semestre 
- Experiência didática na área da disciplina: 1,0 por ano 
- Experiência didática fora da área da disciplina: 0,5 por ano 
3. Participação em congressos com apresentação de trabalho na área da 
disciplina 
 1,0 por trabalho 
4. Publicação na área da disciplina 
- Resumos completos em anais de congresso: 1,0 por resumo 
- Artigo em revista científica com corpo editorial: 2,5 por artigo 
- Artigo em revista sem corpo editorial: 1,5 por artigo 
- Capítulo de livro: 2,0 por capítulo 
- Livro publicado: 5  por livro 
5.Outros 
- Orientações, participações em bancas e demais atividades relevantes: 0,5 por 
atividade. 
 
7.2 DA SEGUNDA ETAPA 
7.2.1 Da prova para TUTOR A DISTÂNCIA 
Os candidatos a TUTOR A DISTÂNCIA farão uma prova de conhecimento específico, 
relativamente ao cargo para a qual se inscreveram.  
 
7.2.1.1 Do conteúdo da prova 
 

GRAMÁTICA DO PORTUGUÊS I 
 
CONTEÚDO: Introdução à fonética articulatória. Conceitos fundantes da fonologia e da 

morfologia. Fenômenos fonético-fonológicos e morfofonológicos do português. 

Transcrição fonética e fonológica. 

 
BIBLIOGRAFIA MÍNIMA: 
BASÍLIO, Margarida. Teoria lexical. São Paulo: Ática, 1987. 

CAMARA Jr., Joaquim M. Estrutura da língua portuguesa. Petrópolis: Vozes, 1970. 

MARGOTTI, Felício e MARGOTTI, Rita de Cássia. Morfologia do Português. 

CCE/UFSC: Florianópolis, 2011. 

MONTEIRO, J. L. Morfologia portuguesa. Campinas: Pontes, 1995. 



SEARA, I., NUNES, V. e LAZZAROTTO-VOLCÃO, C. Fonética e Fonologia do 

Português. CCE/UFSC: Florianópolis, 2011. 

SILVA, T. C. Fonética e fonologia do português. São Paulo: Contexto, 1999. 

 
7.2.1.2 Da data e local da prova – a prova de conhecimento específico será 
realizada no dia 30 de NOVEMBRO, às 14h, na sala 215, Bloco B do Centro de 
Comunicação e Expressão, Campus Universitário, Trindade, Florianópolis.  
NÃO SERÁ PERMITIDA A ENTRADA NA SALA DE CANDIDATOS APÓS AS 14h. 
 
7.2.2 Da prova para TUTOR PRESENCIAL 
Os candidatos a TUTOR PRESENCIAL farão uma prova discursiva de conhecimentos 
gerais na área de Letras, Educação e Educação a Distância. 
 
7.2.2.1 Bibliografia mínima: Projeto pedagógico do Curso de Letras Português, 
na modalidade a distância, disponível no endereço eletrônico 
https://ead.ufsc.br/portugues/ 
 

7.2.2.2 Da data e local da prova – a prova será realizada no Polo de apoio 
presencial de Otacílio Costa, no dia 30 de NOVEMBRO, às 19h.  
NÃO SERÁ PERMITIDA A ENTRADA NA SALA DE CANDIDATOS APÓS ÀS 19h. 
 
7.2.3 Será considerado aprovado o candidato que obtiver nota acima de 6 na 
prova. A classificação dos candidatos aprovados dar-se-á pela nota final, a partir da 
atribuição dos pesos a cada etapa desse processo, conforme descrito em 7. 
 
8. DA COMISSÃO EXAMINADORA 
A comissão examinadora, que realizará a seleção dos Tutores, será composta por 
professores designados, através de portaria, pelo Coordenador do respectivo 
Curso. 
 
9. DOS RESULTADOS 
O resultado final será divulgado no endereço eletrônico 
https://ead.ufsc.br/portugues/no dia  04 de dezembro de 2017. 
9.1 DOS RECURSOS 
Caberá recurso quanto à pontuação atribuída ao candidato ou por razões de 
ilegalidade ou de mérito. O pedido de vistas às notas recebidas e o recurso deverão 
ser dirigidos à Coordenação do Curso de Letras-Português na modalidade a 
Distância da UFSC, exclusivamente pelo candidato, no prazo de um dois dias úteis 
a contar da publicação dos resultados. 
9.1.1 O recurso deverá: 
a) conter o nome e o número do CPF do candidato; 
b) ser fundamentado. 
9.1.2 O recurso deverá ser encaminhado à Coordenação do Curso de Letras-
Português, modalidade a distância, através do e-mail 
tutorialetras.ufsc3@gmail.com até as 18h (horário de Brasília) do dia 05 de 
dezembro de 2017. 
9.1.3 Os recursos que não estiverem de acordo com o disposto no item 9.1.1 ou que 
forem apresentados fora do prazo estabelecido serão liminarmente indeferidos. 
9.1.4 Os recursos serão apreciados pela Comissão Examinadora do curso. 

https://ead.ufsc.br/portugues/
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10. DA CAPACITAÇÃO 
Os tutores devem participar dos cursos de capacitação que serão oportunamente 
definidos e divulgados nos endereços eletrônicos www.ead.ufsc.br/português. 

 
 
 
 

Florianópolis, novembro de 2017. 
 
 
 
 

Prof.ª Dr.ª Cristiane Lazzarotto-Volcão 
Coordenadora do Curso de Letras-Português 

na modalidade a distância 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 1 



 
Ficha de inscrição 

 
1. Dados de identificação pessoal: 
Nome completo: 
Nome da Mãe: 
Nome do Pai: 
Data de Nascimento:    /       /      
Idade:   
Estado civil: 
Dados da Carteira de Identidade: N°:                   Data de expedição:   /    /      Órgão  
expedidor: 
N° do CPF:  
Endereço residencial:                                                                                                              
n°:                Complemento 
CEP:                                             Cidade:                                             Estado:  
Endereço eletrônico:  
Telefone comercial: (  )                     telefone residencial: (  )                       celular: (  ) 
 
2. Dados sobre a formação acadêmica: 
Curso superior (nome do curso): 
Instituição formadora: 
Ano de formação: 
 
3. Dados de identificação profissional: 
Instituição em que trabalha (repetir os seguintes dados, no caso de mais de uma 
Instituição):  
Instituição: 
 Função: 
(  ) Rede municipal (  ) Rede estadual  (   ) Rede privada (   ) Rede Federal  (   ) Outros 
Tempo de docência:                                   
Endereço comercial:                                                               n°:                     complemento:  
CEP:                          Cidade:                                         Estado: 
 
 
Eu, ___________________________________________________ estou me inscrevendo para o 
cargo de Tutor a distância, para a(s) disciplina(s) de 
_____________________________________________________________________________________________. 
Também declaro estar ciente das normas do Edital que rege esse processo seletivo. 
 
 
Local e data 
 
 
 
 
__________________________________ 
Assinatura 
 

 
 


