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ATO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL 06/2019 – PROCESSO DE SELEÇÃO PARA 
BOLSISTA DO PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, NA FUNÇÃO DE 

TUTOR PARA ATUAR EM CURSO DE GRADUAÇÃO 
 
 

O Centro de Apoio à Educação a Distância da Universidade Federal de Minas Gerais 
(CAED/UFMG) e a Coordenação do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas fazem 
saber que o Edital 06/2019 passa a vigorar com as seguintes alterações: 
 
Onde se lê: 
 
 
6. DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA À INSCRIÇÃO 
 
6.1. O candidato deverá encaminhar, em arquivo único, os documentos digitalizados 
relacionados, sequenciados como descritos abaixo, no formato PDF (Portable Document 
Format), com tamanho máximo de 25 (vinte e cinco) megabytes ao ato da inscrição, nos dias 
e horários para a inscrição, a seguinte documentação: 
 

a. Cópia digitalizada do documento de identidade com foto; 
b. Cópia digitalizada do CPF; 
c. Cópia digitalizada do diploma acadêmico de graduação e de pós-graduação, 

devidamente reconhecido pelo MEC, na forma da legislação em vigor, caso o diploma 
esteja em fase de expedição, é preciso apresentar a declaração de conclusão do curso 
expedida pela Instituição de Ensino Superior;  

d. Cópia digitalizada do tempo de experiência como docente no magistério do ensino 
básico e/ou superior (a declaração deverá constar o dia, mês e o ano de início e 
término da atividade);  

e. Currículo Lattes completo (dados pessoais, telefones de contatos, e-mail e experiência 
profissional); 

f. Documento datado e assinado declarando ter disponibilidade para viajar, quando 
necessário; 

g. Para efeitos de comprovação da experiência como docente no magistério do ensino 
básico e/ou do ensino superior será aceito cópia da Carteira de Trabalho ou 
contracheque emitido pela instituição de ensino empregadora; 

 
Leia-se: 
 
 
6. DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA À INSCRIÇÃO 
 
6.1. O candidato deverá encaminhar, em arquivo único, os documentos digitalizados 
relacionados, sequenciados como descritos abaixo, no formato PDF (Portable Document 
Format), com tamanho máximo de 25 (vinte e cinco) megabytes no ato da inscrição, nos dias 
e horários para a inscrição, a seguinte documentação: 
 

a. Cópia digitalizada do documento de identidade com foto; 
b. Cópia digitalizada do CPF; 
c. Cópia digitalizada do diploma acadêmico de graduação e de pós-graduação (se 

houver) devidamente reconhecido(s) pelo MEC, na forma da legislação em vigor; caso 



 

o diploma esteja em fase de expedição, é preciso apresentar a declaração de 
conclusão do curso expedida pela Instituição de Ensino Superior;  

d. Cópia digitalizada do comprovante do tempo de experiência como docente no 
magistério do ensino básico e/ou superior, sendo aceitos cópia da Carteira de Trabalho 
ou contracheque emitido pela instituição de ensino empregadora ou declaração da 
instituição de ensino empregadora constando o dia, mês e o ano de início e término 
da atividade;  

e. Currículo Lattes completo (dados pessoais, telefones de contatos, e-mail e experiência 
profissional); 

f. Documento datado e assinado declarando ter disponibilidade para viajar, quando 
necessário; 

g. Carta de intenções, conforme critérios do Anexo IV. 
 
 
Onde se lê: 

Anexo III 

Critérios e pontuação da análise do Currículo Lattes do candidato a Tutor. 

Atuação Profissional: até 60 pontos 

Atuação Profissional 

Experiência profissional na área de 
educação a distância 

5 pontos por ano, 
máximo 40 pontos 

Na área de educação básica e superior 

Demais atividades profissionais 
1 ponto por ano, 

máximo 10 pontos 

Formação acadêmica: até 40 pontos 

Formação acadêmica 

Graduação na área de Licenciatura em 
Ciências Biológicas 

10 pontos 

Outra graduação em área correlata 
reconhecida pelo MEC 

05 pontos por curso 

Curso de pós-graduação latu sensu 
completo reconhecido pelo MEC 

10 pontos por curso, 
máximo de 20 pontos 

Curso de mestrado completo reconhecido 
pelo MEC 

15 pontos 

Curso de mestrado em andamento 
reconhecido pelo MEC 

10 pontos 

Curso de doutorado completo reconhecido 
pelo MEC 

20 pontos 

Curso de doutorado em andamento 
reconhecido pelo MEC 

15 pontos 

Observação: SOMENTE serão pontuados os itens previstos neste ANEXO, desde que 
acompanhados dos respectivos documentos comprobatórios. 
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Anexo III 

Critérios e pontuação da análise do Currículo Lattes do candidato a Tutor. 

Atuação Profissional: até 60 pontos 

Atuação Profissional 

Experiência profissional docente na 
educação básica  

3 pontos por ano, 
máximo 12 pontos 

Experiência profissional docente na 
educação superior presencial  

2 pontos por semestre, 
máximo 20 pontos 

Experiência profissional docente na 
educação superior a distância  

5 pontos por semestre, 
máximo 25 pontos 

Experiência profissional como tutor na 
educação superior a distância 

5 pontos por semestre, 
máximo 20 pontos 

Demais atividades profissionais 
relacionadas à Educação 

1 ponto por atividade, 
máximo 05 pontos 

Formação acadêmica: até 40 pontos 

Formação acadêmica 

Graduação na área de Licenciatura em 
Ciências Biológicas 

10 pontos 

Outra graduação em área correlata 
reconhecida pelo MEC 

05 pontos por curso 

Curso de pós-graduação latu sensu 
completo reconhecido pelo MEC 

5 pontos por curso, 
máximo de 20 pontos 

Curso de mestrado completo 
reconhecido pelo MEC 

10 pontos 

Curso de mestrado em andamento 
reconhecido pelo MEC 

5 pontos 

Curso de doutorado completo 
reconhecido pelo MEC 

15 pontos 

Curso de doutorado em andamento 
reconhecido pelo MEC 

10 pontos 

Observação: SOMENTE serão pontuados os itens previstos neste ANEXO, desde que 
acompanhados dos respectivos documentos comprobatórios. 
 
 
Onde se lê: 

ANEXO IV 

Critérios e pontuação da análise da carta de intenções do candidato a Tutor. 



 

 

Critérios Pontuação 

Compreensão do candidato sobre o campo de atuação do tutor 0 a 40 pontos 

Domínio do conhecimento sobre a temática 0 a 30 pontos 

Disposição para o curso: 
a) Interesse; 

b) Motivações; 
c) Expectativas;  

d) disponibilidade de tempo para as atividades presenciais e a 
distância do curso. 

 

0 a 30 pontos 

Total 100 pontos 
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ANEXO IV 

Critérios e pontuação da análise da carta de intenções do candidato a Tutor. 

Critérios Pontuação 

Compreensão do candidato sobre o campo de atuação do tutor 0 a 40 pontos 

Domínio do conhecimento sobre a temática da Educação a Distância 0 a 30 pontos 

Disposição para o curso: 
a) Interesse; 

b) Motivações; 
c) Expectativas;  

d) disponibilidade de tempo para as atividades presenciais e a 
distância do curso. 

 

0 a 30 pontos 

Total 100 pontos 

 
 
Informações adicionais poderão ser obtidas pelo endereço eletrônico: ead@icb.ufmg.br ou 
pelo telefone 3409-2514. 

 
 

Belo Horizonte, 16 de agosto de 2019. 
 
 
 

Maria das Graças Moreira  
Diretora Adjunta de Educação a Distância da UFMG 

 
 
 

Profa. Eliane Novato Silva 
Coordenadora do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas na modalidade a distância 
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