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EDITAL N°02/2018/Letras-Português-EaD/UFSC 
PROCESSO SELETIVO DE BOLSISTAS UAB 

 
A Coordenadora 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 
PRESENCIAL E A DISTÂNCIA no 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, exercendo as suas atividades de forma a distância, na maior 
parte de sua carga horária. 
1.1.2 Das atribuições 

 Participar da equipe de docência de apenas uma das disciplinas do curso 
que serão oferecidas em 2018-2. Será permitido ao candidato inscrever-se 
no processo seletivo para mais de uma disciplina; caso seja selecionado e 
chamado para mais de uma, o candidato deverá optar em qual atuará. 

 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; 
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1.2 DO TUTOR PRESENCIAL 
1.2.1 Do local de atuação 
O tutor presencial atuará no polo de apoio presencial de Otacílio Costa, exercendo 
suas atividades de forma presencial e a distância. 
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 II 

Graduação em Letras Português e/ou Mestrado 
em Linguística 

Literatura Brasileira I 

Graduação em Letras Português, Mestrado em 
Letras ou áreas afins. 
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Literaturas de Expressão 
Portuguesa II 

Graduação em Letras-português, Mestrado em 
Literatura. 
 

Psicologia Educacional: 
Desenvolvimento e  
Aprendizagem 

Graduação em Psicologia, Mestrado em 
Psicologia.  
 

 
2.3 DOS REQUISITOS ESPECÍFICOS DO TUTOR PRESENCIAL 
Licenciatura em Letras Português ou áreas afins.  
 
3. DAS VAGAS  
3.1 TUTOR A DISTÂNCIA 
DISCIPLINA N° DE VAGAS 
Gramática do Português II 02 
Literatura Brasileira I 02 
Literaturas de Expressão Portuguesa II 02 
Psicologia Educacional: 
Desenvolvimento e  Aprendizagem 

02 

TOTAL  08 
 
3.2 TUTOR PRESENCIAL 
POLO VAGAS 
Otacílio Costa 01 

 
4. DO INÍCIO DO CURSO 
As disciplinas serão ministradas a partir de agosto de 2018. O trabalho de tutoria 
presencial inicia no dia 01 de agosto e se estenderá até o final do curso, em 2021. 
 
5. DA CARGA HORÁRIA E REMUNERAÇÃO  
5.1 DA CARGA HORÁRIA  
A carga-horária será de 20 horas semanais de trabalho presencial e/ou a distância, 
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 5 (cinco) meses. Os TUTORES PRESENCIAIS receberão a bolsa 
mensalmente, enquanto estiverem vinculados ao curso. 
 
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  
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As inscrições deverão realizar-se no período compreendido entre os dias 23 e 29 
de maio de 2018. 
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, até o dia 01 de junho 
de 2018. 
O candidato cuja inscrição for indeferida e quiser recorrer da decisão, deverá 
contatar a Coordenação do Curso até o dia 02 de junho de 2018, através do e-
mail tutorialetras.ufsc3@gmail.com 
 
7. DA SELEÇÃO 
O processo seletivo constará de duas etapas: análise dos currículos (40% da nota 
final) e prova de conhecimentos específicos (60% da nota final). Serão 
considerados aprovados os candidatos que tirarem nota mínima 6 na segunda 
etapa. 
7.1 DA PRIMEIRA ETAPA 
7.1.1 Análise dos currículos 
Esta etapa é classificatória e os títulos 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 
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 

mailto:tutorialetras.ufsc@gmail.com
mailto:tutorialetras.ufsc3@gmail.com
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4. Publicação na área da disciplina 
- Resumos completos em anais de congresso: 1,0 por resumo 
- Artigo em revista científica com corpo editorial: 2,0 por artigo 
- Artigo em revista sem corpo editorial: 1,5 por artigo 
- Capítulo de livro: 2,5 por capítulo 
- Livro publicado: 5  por livro 
- Publicações na área da disciplina acrescentam 1,0 na média geral 
5.Outros 
- Orientações, participações em bancas: 0,5 por atividade. 
 
7.2 DA SEGUNDA ETAPA 
7.2.1 Da prova de seleção para tutor a distância 
Os candidatos a TUTOR A DISTÂNCIA farão uma prova de conhecimento específico, 
relativamente à disciplina para a qual se inscreveram.  
7.2.1.1 Do conteúdo e da bibliografia da prova: 
 
GRAMÁTICA DO PORTUGUÊS II 
Conteúdo 
1. Estrutura das palavras: derivação e flexão; 

2. Categorias gramaticais; 

3. Noção de Caso nos domínios morfológico e sintático; 

4. Concordância nominal e verbal; 

5. Relações sintáticas fundamentais: predicação, complementação e adjunção.   

Bibliografia 
BASÍLIO, Margarida. Formação e classes de palavras no português do Brasil. São 
Paulo: Contexto, 2004.  
CAMARA JR., Joaquim Mattoso. Estrutura da Língua Portuguesa. Petrópolis: Editora 
Vozes, 1970.  
FIGUEIREDO SILVA, Maria Cristina. Morfologia. Florianópolis: UFSC/CCE/LIBRAS, 
2009. 
MARGOTTI, Felício; FERREIRA MARGOTTI, Rita de Cássia Mello. Morfologia do 
Português. Florianópolis: UFSC/CCE/DLLV, 2011. 
MIOTO, Carlos; FIGUEIREDO SILVA, Maria Cristina; LOPES, Ruth E. Vasconcelos 
Lopes. Novo Manual de Sintaxe. São Paulo: Contexto, 2013.  
MIOTO, Carlos; QUAREZEMIN, Sandra. Sintaxe do Português. Florianópolis: 
UFSC/CCE/DLLV, 2012. 
 
LITERATURA BRASILEIRA I 
Conteúdo: 
Da colônia ao romantismo – construção da identidade nacional a partir do 
mapeamento territorial: a colonização jesuítica; o barroco e a internacionalização 
da cultura; neoclassicismo e ilustração: a poesia nativista e a prosa dos publicistas; 
a lírica romântica: o subjetivismo de Álvares de Azevedo, o indianismo de 
Gonçalves Dias e a poesia social de Castro Alves; Alencar e as ficções fundacionais. 
Bibliografia: 
BOSI, Alfredo. História concisa da literatura brasileira. 3. ed. - São Paulo: Cultrix, 
1989. 
CANDIDO, Antonio. Formação da literatura brasileira: momentos decisivos. 5. ed. – 
Belo Horizonte: Itatiaia, 1975. 
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__________. Literatura e sociedade. São Paulo: Editora Nacional, 1976. 
FAUSTO, Boris. História do Brasil. São Paulo: Edusp, 1995. 
SANTOS, Alckmar Luiz dos; SALES, Cristiano. Literatura Brasileira I. Florianópolis: 
LLV/CCE/UFSC, 2011. 
 
LITERATURAS DE EXPRESSÃO PORTUGUESA II 
Conteúdo: 
1. Literatura Portuguesa: Geração de Orpheu, Geração de Presença, Fernando Pessoa, 

Florbela Espanca, Neorrealismo Português, José Saramago. 

2. Literaturas Africanas de Língua Portuguesa: panorama geral das literaturas angolana 

e moçambicana pré e pós-independência colonial. Principais autores. 

Bibliografia: 
FONSECA, Maria Nazareth. Panorama das Literaturas Africanas de Língua 
Portuguesa. 
http://www4.pucminas.br/imagedb/mestrado_doutorado/publicacoes/PUA_ARQ
_ARQUI20121019162329.pdf 
GAGLIARDI, Caio. Segundo Modernismo em Portugal: um desafio crítico? 
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/1562457/mod_resource/content/1/Se
gundo_Modernismo.pdf 
OLIVEIRA, Susan Aparecida de. Literatura portuguesa III: 4° período.  
Florianópolis, SC: UFSC, 2010. 
 
PSICOLOGIA EDUCACIONAL: DESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM 
Conteúdo:  

1. Objeto de estudo da Psicologia 
2. Desenvolvimento psicossexual, cognitivo e moral. 
3. Aprendizagem - contribuições da análise do comportamento 
4. Contribuições da Psicologia para educação. 

 
Bibliografia: 

NOGUEIRA, L. F. S. Educar e cuidar: conteúdos de formação  
Operacional direcionados às fases de desenvolvimento  
Da primeira infância na perspectiva freudiana. Disponível em 
http://www.dfe.uem.br/TCC-2016/LARISSA_F.S.NOGUEIRA.pdf 
TERRA, M. R. (2010). O desenvolvimento humano na teoria de Piaget. Disponível 
em http://www. unicamp. br/iel/site/alunos/publicacoes/textos/d00005.htm 
HENKLAIN, M. H. O., & dos Santos Carmo, J. (2013). Contribuições da análise do 
comportamento à educação: um convite ao diálogo. Cadernos de Pesquisa, 
43(149), 704-723. 
FRUTUOSO, J. T.; KUHNEM, A. ; OLIVEIRA, L. B. D. ; SGANDERLA, A. P. ; RIED, J. . 
Psicologia Educacional (curso Letras Espanhol). 3a. ed. Florianópolis, Santa 
Catarina,: Universidade Federal de Santa Catarina/LLE/CCE/UFSC. 2017. 159p 

 

 
7.2.1.2 Da data e local da prova: a prova será realizada na sala 215, Bloco B do 
Centro de Comunicação e Expressão, no dia 05 de JUNHO, das 14 às 18h. 
 
7.2.2 Da prova de seleção para tutor presencial 
Os candidatos a TUTOR PRESENCIAL farão uma prova discursiva de conhecimentos 
gerais na área de Letras, Educação e Educação a Distância. 

http://www4.pucminas.br/imagedb/mestrado_doutorado/publicacoes/PUA_ARQ_ARQUI20121019162329.pdf
http://www4.pucminas.br/imagedb/mestrado_doutorado/publicacoes/PUA_ARQ_ARQUI20121019162329.pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/1562457/mod_resource/content/1/Segundo_Modernismo.pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/1562457/mod_resource/content/1/Segundo_Modernismo.pdf
http://www.dfe.uem.br/TCC-2016/LARISSA_F.S.NOGUEIRA.pdf
http://www.dfe.uem.br/TCC-2016/LARISSA_F.S.NOGUEIRA.pdf
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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 05 de junho, às 19 horas. 
 
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  19 de junho de 2018. 
9.1 DOS RECURSOS 
Caberá recurso quanto à pontuação atribuída ao candidato ou por razões de 
ilegalidade ou de mérito. O recurso deve ser interposto à Coordenação do Curso 
de Letras-Português na modalidade a Distância da UFSC, exclusivamente pelo 
candidato, no prazo de um dia útil 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.ufsc@gmail.com 
até as 18h (horário de Brasília) do dia 21 de junho de 2018. 
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. 
 
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, 23 de maio 2018. 
 
 
 
 

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

na modalidade a distância 
Original Firmado 
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Anexo 1 
 

Ficha de inscrição 
 
1. Dados de identificação pessoal: 
Nome completo: 
Nome da Mãe: 
Nome do Pai: 
Data de Nascimento:    /       /         Naturalidade/nacionalidade: 
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 ( ) presencial, para o Polo de Apoio Presencial de Otacílio Costa ou  
( ) a distância, para a disciplina de ___________________________________. Também declaro 
estar ciente das normas do Edital que rege esse processo seletivo. 
 
 
Local e data 
 
 
 
 
__________________________________ 
Assinatura 
 

 


