EDITAL Nº 006/2014 – DTA-FC/C.Bauru
Prorrogação de Processo Seletivo de Alunos (Cursistas) para o Curso de
Produção de Material Didático para Diversidade
A Faculdade de Ciências do Campus de Bauru, torna pública no presente Edital,
no período de 10 de junho de 2014 a 20 de junho de 2014, a abertura de
processo seletivo de alunos para o Curso de Produção de Material Didático
para Diversidade, oferecido pelo Departamento de Matemática, da Faculdade de
Ciências, da Unesp, Campus de Bauru, respeitadas as disposições legais contidas
neste edital.
O Processo seletivo relaciona-se ao projeto de Produção de Material Didático para
Diversidade
que
está
regulamentado
pelo
Convênio
entre
CAPES/SECADI/UAB/MEC e a Universidade Estadual Paulista (NEAD/Reitoria)
através do Processo FNDE 400166-2010 e será regido pelas instruções especiais
abaixo transcritas.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. A seleção destina-se ao provimento de vagas existentes para o referido
Curso de Produção de Material Didático para Diversidade (Processo FNDE
400166-2010) e será executada com base nas disposições elencadas neste
documento e de acordo com os parâmetros que regulamentam o Sistema da
Universidade Aberta do Brasil (UAB) definidos pela Diretoria de Educação a
Distância do Centro de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(DED/CAPES), com o intuito de atender a demanda prevista nos Pólos da UAB de
Bálsamo, Franca e Itapevi, de acordo com Ítem 2 desse Edital;
1.2. O(A) candidato(a) que, por qualquer motivo, deixar de atender às normas e às
recomendações estabelecidas no presente edital será automaticamente eliminado
do processo de seleção;
1.3. Uma vez matriculado, o aluno se comprometerá a cumprir as atividades
previstas no curso citado e realizar as avaliações propostas, de acordo com as
normas e o cronograma do curso;
1.4. Esse Processo Seletivo será supervisionado pela Coordenadoria Geral e
Coordenadoria de Tutoria do respectivo projeto da Unesp de Bauru, bem como
pelos Coordenadores de Pólos UAB (dos Pólos de Bálsamo, Franca e Itapevi),
que comporão a Comissão Examinadora do Processo Seletivo.
1.5 Os requisitos necessários para as inscrições dos cursistas são indicadas, no
Item 3 desse Edital;
2. DO NÚMERO DE ALUNOS SELECIONADOS NOS RESPECTIVOS PÓLOS
2.1 O processo seletivo é realizado para a seleção de alunos, de acordo com o
número de vagas indicados a seguir, respectivamente, para cada Pólo UAB:
2.1.1 No máximo 60 alunos para o Pólo de Bálsamo-SP;
2.1.2 No máximo 60 alunos para o Pólo de Franca-SP;
2.1.3 No máximo 60 alunos para o Pólo de Itapevi-SP;
2.2 Serão classificados os candidatos, de acordo com o número de vagas máximo
oferecidas em cada um dos subitens 2.1.1 a 2.1.3, observando se a estrita ordem
de classificação, respectivamente, em cada um dos Pólos;

2.3 Serão considerados aprovados os alunos selecionados dentro do número de
vagas previstas respectivamente em cada Pólo. Aqueles que encontrarem-se em
posições excedentes poderão ser chamados caso haja desistência ou caso seja
constatada a inaptidão de um ou mais alunos selecionados no respectivo Pólo, de
acordo com a demanda institucional do Curso, observando-se a estrita ordem de
classificação, de acordo com os critérios estabelecidos nesse Edital, respeitandose o subitem 2.2;
2.4 Caso o número máximo de vagas não for preenchido em algum dos Pólos
UAB, de acordo com os subitens 2.1.1 a 2.1.3, as vagas remanescentes poderão
ser utilizadas em algum outro Pólo cujo número de inscritos for superior a 60
vagas, desde que o limite máximo de 180 vagas previstas seja respeitado.
3. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A INSCRIÇÃO
3.1. Possuir certificado de Magistério em nível médio ou diploma de Curso Normal
Superior; ou Licenciatura Curta ou Plena em Pedagogia ou Educação ou de
Bacharelado em Pedagogia ou Educação; ou Licenciatura Curta ou Plena em
Áreas Afins à Educação;
3.2. Atuar como docente em unidade escolar nas séries/anos do sistema público
de Educação Infantil ou Ensino Fundamental ou Ensino Médio,
3.3 Também poderão inscrever-se à participação no curso docentes que atuam
em Coordenação, Direção ou em Secretarias de Educação, desde que hajam
vagas a serem preenchidas no processo seletivo em foco.

4. DAS INSCRIÇÕES
4.1. Requisitos para a inscrição: são condições de inscrição aos candidatos atender
os requisitos dispostos no Item 3 desse Edital;
4.2. Para inscrever-se, o candidato ou seu procurador poderão fazê-lo diretamente
nos Pólos da UAB , no período 10 de junho de 2014 a 20 de junho de 2014, no
horário das 9:00 às 11:00 e das 14:00 às 16:00 horas respectivamente nos Pólos
da UAB de Bálsamo e Franca e, de segunda à sexta-feira, das 14:00 às 18:00
horas e no sábado (31 de maio), das 9:00 às 12:00 horas, no Pólo da UAB de
Itapevi, munido de:
- Cédula de identidade ou protocolo de solicitação;
- Ficha de Identificação preenchida (Anexo 1);
- Curriculum Vitae devidamente documentado e de acordo com o modelo
constante no Anexo 2;
4.3 Observações:
4.3.1 No caso de inscrição por Procuração para os candidatos, devem ser
apresentados os documentos de mandato e documento de identidade do
procurador e os demais relacionados no subitem 4.2;
4.3.2 O candidato que anexar documentação em desacordo com o que estabelece
os subitem 4.2 terá sua inscrição indeferida e, consequentemente, não estará
habilitado a participar do Processo;
4.3.3 Não será permitida a complementação ou substituição documental após a
inscrição ser efetivada;
4.3.4 O candidato terá confirmação do deferimento de sua inscrição através de
email (mediante confirmação de recebimento) até o dia 24 de junho de 2014.

O não atendimento do subitem 3.1 ou 3.2 expresso no Item 3 desse Edital que
trata dos requisitos para a efetivação da inscrição implicará no indeferimento da
mesma.
5. DO PROCESSO SELETIVO
O Processo Seletivo constará da seguinte prova:
- Análise Curricular;

5.1. A análise da documentação ocorrerá no período de 25 a 27 de junho de
2014, conforme descrição a seguir:
A Análise do Curriculo de cada candidato(a), com suas respectivas comprovações,
será feita de acordo com a tabela de pontuação constante no Anexo 2, desse
Edital.
5.2 Nesta análise, serão atribuídos pontos de 0 (zero) a 10 (dez) aos currículos
apresentados pelo candidato, de acordo com a pontuação estabelecida em cada
quesito do Anexo 2 ;
5.3 Ao candidato que não apresentar comprovação das informações descritas no
currículo, será atribuída pontuação 0 (zero), na referida análise para cada quesito
não documentado.
6. DO JULGAMENTO, HABILITAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
A partir dos critérios estabelecidos no Item 5:
6.1 A média final dos candidatos baseará-se na Análise Curricular na escala de 0
(zero) a 10 (dez) pontos de acordo com a pontuação indicada no anexo 2, desse
Edital;
6.2. Os candidatos serão sequenciados, em ordem decrescente de resultado final
de classificação, respectivamente por Pólo da UAB participante, conforme a
quantidade necessária de candidatos estabelecidas (ver Item 2).
6.3 Os Coordenadores de Pólo da UAB encaminharão toda a documentação e
resultado do Processo Seletivo ocorrida em cada Pólo, relativa a contratação de
Tutor Presencial, à Coordenadoria Geral e de Tutoria do Projeto, a qual confirmará
a ordem de classificados em cada Pólo, podendo, inclusive efetuar alteração na
ordem de classificação;
6.4 No caso de empate no resultado final de classificação entre candidatos serão
adotados, sucessivamente, os seguintes critérios para desempate:
a) candidato(a) com maior tempo de experiência comprovada em atividades no
magistério;
c) candidato(a) com maior tempo de experiência comprovada em atividades
relacionadas à Educação a Distância;
d) candidato(a) com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, na forma da lei
10.741/2003 (Estatuto do Idoso);
e) candidato(a) com a maior idade dentre os empatados, considerando-se ano,
mês e dia.
7. CLASSIFICAÇÃO FINAL
7.1 Será publicada na página da Faculdade de Ciências da Unesp de Bauru:
www.fc.unesp.br, a lista de Classificação Final dos alunos selecionados em cada
Pólo da UAB no dia 02 de julho de 2014;

7.2 O prazo para revisão do resultado final será de 01 dia útil, a partir da data da
publicação (ver Item 8);
7.3 Será disponibilizada uma listagem de candidatos em ordem decrescente do
resultado final de classificação, por Pólo, aplicando-se os critérios de desempate
descritos no subitem 6.4 desse Edital, para efeitos de preenchimento das vagas
previstas nesse Edital (ver Item 2);

8. DOS RECURSOS
8.1. Os candidatos, após a publicação do resultado final, poderão solicitar revisão
desse resultado, mediante solicitação justificada, até as 18 horas do dia 04 de
julho de 2014, enviadas para a Comissão Examinadora do Processo Seletivo
através do email: diversidade.unespbauru@gmail.com;
8.2 A revisão solicitada no item anterior será analisada pela Comissão
Examinadora do Processo Seletivo até o prazo, máximo, de 2 dias úteis e será
divulgada a decisão sobre a mesma no dia 07 de julho de 2014, através de email
(mediante confirmação de recebimento), não cabendo mais interposição de novos
recursos.
9. DAS OBRIGAÇÕES DO CURSISTA PARA CERTIFICAÇÃO DO CURSO.

Para fazer juz ao recebimento do certificado do curso, os professores cursistas
deverão ter disponibilidade e dedicação para realizar com eficiência as atividades
previstas no curso, presenciais (40 horas) e a distância (140h. Essas atividades
deverão ser feitas sob a orientação dos Tutores Presenciais e a Distância, em
conformidade com o curso de formação continuada previsto, bem como sobre a
supervisão dos Professores Pesquisadores e Conteudistas e dos Coordenadores
Geral e de Tutoria da Unesp de Bauru.
Além dessas, as seguintes atividades gerais deverão ser realizadas:
a) Acessar o ambiente virtual de aprendizagem (AVA – Plataforma Moodle)
diariamente e realizar as atividades previstas pelos Tutores Presenciais e a
Distância;
b) Interagir com os Tutores Presenciais e a Distância na realização das atividades
previstas;
c) Participar do processo de avaliação previsto, contemplando o uso e recepção
dos materiais didáticos elaborados;
d) Participar de reuniões e/ou atividades do curso sempre que solicitado, nos
Pólos da UAB, dentro das 40 horas previstas, incluindo 12 horas para a realização
de seminários que contemplem a apresentação de projetos desenvolvidos nas
escolas, que devem ser em forma de planos de curso, atividades interdisciplinares
e os planos de unidades temáticas, além de 04 horas previstas para a avaliação
de resultado do curso em destaque.
O cumprimento de todas as atividades previstas no item 9 desse projeto dará ao
Professor Cursista a Certificação de Curso de Aperfeiçoamento (180 horas de
atividades realizadas) emitida pela Unesp de Bauru.

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1 Não serão aceitas inscrições fora do prazo estabelecido nesse Edital;
10.2 A inexatidão das declarações, irregularidades de documentos ou outras
constatadas no decorrer do processo, ou posteriormente, eliminarão o candidato,
anulando-se todos os atos decorrentes da sua inscrição;
10.3 É de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato manter seus dados
atualizados junto à Secretaria do Projeto, alocadas no respectivo Pólo UAB e na
Unesp de Bauru (email: diversidade.unespbauru@gmail.com), para fins de
interesse do curso;
10.4 A inscrição do candidato ao Processo Seletivo disposto nesse edital implicará
o conhecimento e concordância a todas as normas estabelecidas no mesmo e o
compromisso de cumpri-las;
10.5 Esse Processo Seletivo somente terá validade para o Curso citado;
10.6 Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenadoria Geral e de Tutoria do
projeto, alocadas na Faculdade de Ciências da Unesp de Bauru.

ANEXO I

Curso de Produção de Material Didático para Diversidade
FICHA DE INSCRIÇÃO – EDITAL Nº 005/2014 – DTA-FC/C.Bauru
PROCESSO DE SELEÇÃO DE ALUNOS
PÓLO UAB: _________________________________________________________________
MAGISTÉRIO – Item 3.1 do Edital ( )
ATUAÇÃO DOCENTE – Item 3.2 do Edital ( )
DADOS PESSOAIS
NOME:______________________________________________________________________
DATA DE NASCIMENTO: ______/______/_______.
CARTEIRA DE IDENTIDADE: Nº _____________ ORGÃO EXP. _________ UF:_____
CPF Nº: ______._______.______-_____
FORMAÇÃO E ATIVIDADES ACADÊMICAS
GRADUAÇÃO: _______________________________________________________________
PÓS-GRADUAÇÃO: __________________________________________________________
OUTROS: __________________________________________________________________
TEMPO DE ATUAÇÃO NO MAGISTÉRIO: ________________________________________

DOMICÍLIO ATUAL - COMPROVADO POR DOCUMENTO
RUA/Nº: _____________________________________________________________
BAIRRO: __________________________________. COMPLEMENTO:______________
CIDADE: ___________________________________________. UF: ___________
TELEFONE: ( )
CELULAR: ( )
CEP
E-MAIL:

Observação 1:
O email indicado deve estar ativo para o recebimento de possíveis
comunicados da Comissão Examinadora do Processo Seletivo.
TERMO DE COMPROMISSO
DECLARO ESTAR CIENTE E DE ACORDO COM TODAS AS NORMAS DO PRESENTE
PROCESSO SELETIVO.
____________________, em _______ de __________________ de 2014.
(PÓLO UAB)
___________________________________________________________.
ASSINATURA DO CANDIDATO

ANEXO 2
PONTUAÇÃO DE CURRÍCULOS PARA O PROCESSO SELETIVO
DE ALUNOS DO CURSO
2.1 Formação acadêmica em Cursos de Graduação ou Pós-Graduação Latu e Strictu-Sensu
(aluno regular):
(Até 2.0 pontos)
Título
Quantidade
Valor Unitário
Valor Máximo
Máxima
1
1.0
1.0
Curso de Graduação
Completo em Pedagogia,
Educação ou Áreas Afins
1
0.5
0.5
Bacharelado em outras áreaa
e atuação como docente em
unidade escolar no sistema
público de ensino fundamental
ou médio
Curso de Especialização em
1
0.5
0.5
AVA ou Educação ou Áreas
Afins (360h)
Mestrado em andamento ou
1
0.5
0.5
concluído na Área de Educação
ou Áreas Afins
Doutorado em andamento ou
1
0.5
0.5
concluído na Área de Educação
ou Áreas Afins
2.2 Formação acadêmica complementar: (Até 3.0 pontos)
Título
Quantidade
Valor Unitário
Valor Máximo
Máxima
Curso de Aperfeiçoamento em
2
1.0
2.0
AVA ou Educação Continuada
ou Educação ou Área Afins
(180h)
Outros cursos em AVA ou
2
0.5
1.0
Educação Continuada ou
Educação ou Área Afins (carga
inferior a 180h)
2.3 Títulos referentes a experiência profissional: (Até 4.0 pontos)
Título
Quantidade
Valor Unitário
Valor Máximo
Máxima
Experiência em atividades no
1
1.0
1.0
Magistério (1 a 2 anos) com
formação em Pedagogia ou
Educação ou Áreas Afins
Experiência em atividades no
1
2.0
2.0
Magistério (superior a 2 anos)
com formação em Pedeagogia
ou Educação ou Áreas Afins
Experiência como docente em
1
1.0
1.0
unidade escolar no sistema
público de ensino fundamental
ou médio, com formação em
outras áreas
Experiência em coordenação,
1
1.0
1.0
direção ou em Secretarias de
Educação
Experiência em trabalhos com
2
0.5
1.0
AVA (Plataforma Moodle) e/ou

tecnologia da informação e/ou
Educação ou Áreas Afins
Experiência em atividades de
projetos em Educação
Continuada e/ou eventos
científicos acadêmicos na área
de Educação ou Àreas Afins

2

0.5

1.0

2.4 Outras atividades (se consideradas relevante) (Até 1.0 ponto)
Fazer a descrição de forma objetiva e sucinta, visando à identificação da natureza da
atividade, bem como sua duração e relevância. Especificar: mês e ano de início, mês e ano de
término, tipo de atividade, instituição, cidade, UF e descrição da atividade.
Item

1
2
3
4

Descrição (0.25 pontos por item)

