
 

CIPEAD/PROGRAD/UFPR 

 Pelas disposições do EDITAL Nº 005/2016 CIPEAD/PROGRAD/UFPR a 2ª fase do 

processo de seleção de tutores a distância consiste na entrevista.  

 “4.3 Os candidatos selecionados para entrevista (2ª fase) deverão apresentar a 

documentação comprobatória conforme informado no formulário de inscrição.” 

 

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS: 

- Documento oficial de identidade: Carteiras e/ou Cédulas de Identidade expedidas 

pelas Secretarias de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo 

Ministério das Relações Exteriores, Cédulas de Identidade fornecidas por Ordens ou 

Conselhos de Classe que por lei federal valem como documento de identidade, 

como, por exemplo, as do CREA, OAB, CRC etc., Carteira de Trabalho e Previdência 

Social, bem como a Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia), na forma 

da Lei n.º 9.053/97. 

- Certificado de especialização. Caso não seja apresentado certificado, 

obrigatoriamente deverá ser apresentada CERTIDÃO, a qual deve conter o timbre 

da instituição emissora. O certificado ou certidão deve mencionar a área de 

conhecimento do curso e ser acompanhado(a) do respectivo histórico escolar, no 

qual devem constar, obrigatoriamente: I - relação das disciplinas, carga horária, 

nota ou conceito obtido pelo aluno /pela aluna e nome e qualificação dos 

professores por elas responsáveis; II - período e local em que o curso foi realizado e a 

sua duração total, em horas de efetivo trabalho acadêmico; III - título da 

monografia ou do trabalho de conclusão do curso e nota ou conceito obtido; IV - 

declaração da instituição de que o curso cumpriu todas as disposições da 

Resolução CNE/CES nº 1, de 8 de junho de 2007; e V - indicação do ato legal de 

credenciamento da instituição, tanto no caso de cursos ministrados a distância 

como nos presenciais. 

- Diploma de mestrado ou doutorado (se for o caso). Caso não seja apresentado 

diploma, obrigatoriamente , deverá ser apresentada CERTIDÃO , na qual se afirme 

EXPRESSAMENTE que foi obtido o título de Mestre ou Doutor e que o diploma está 

em fase de expedição, não havendo quaisquer pendências a serem supridas pelo 

aluno /pela aluna em relação ao Programa de Pós-Graduação. 



 

- Certificado do curso de capacitação de tutores em EaD (ou similar). 

- Para o curso de Práticas Educacionais Abertas, além dos documentos 

supracitados, o candidato deverá apresentar certificação do Curso de Práticas 

Educacionais Abertas ofertado pela CIPEAD em 2015. 

- Documentação comprobatória das horas de tutoria informadas no ato da 

inscrição. 

 

 O local da entrevista é o Prédio Histórico da UFPR localizado na Praça Santos 

Andrade, 50, Centro - Curitiba, PR, auditório da CIPEAD.  

 

 Os classificados deverão, rigorosamente, cumprir as condições estabelecidas 

no EDITAL e comparecer à entrevista conforme cronograma abaixo.  

 

NOME HORÁRIO DIA 

FORMAÇÃO EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA  

ROSA MARIA ZAGONEL 10:00 

06 de junho de 2016 - 

segunda-feira 

ROGÉRIA BERNARDO DE OLIVEIRA 10:30 

JULCEMARA PFLANZER DE MORAIS 11:00 

SANDRA MARA SCHROEDER LOPES 11:30 

ANA PAULA VIEIRA 13:00 

ANDERSON GONCALVES 13:30 

ALEXANDRA PATRICIA ALBAREDA 14:00 

RONALDO DOS SANTOS RAIZER 14:30 

 PRÁTICAS EDUCACIONAIS ABERTAS 

NATHALIA SAVIONE MACHADO 13:30 

10 de junho de 2016 - 

sexta-feira 

LETICIA YURIKO HOSHIGUTI 14:00 

KELLY MESQUITA RIBAS 14:30 

RERLEN RICARDO SILVA PAGLIA 15:00 

PAULO EDUARDO SOBREIRA MORAES 15:30 

REGINALDO WITIUK 10:00 

13 de junho de 2016 - 

segunda-feira 

PATRICIA PAULA SCHELP 10:30 

RAFAEL CASALE SARTOR DE OLIVEIRA 11:00 

KARLA INGRID PINTO CUELLAR 11:30 

CLARI TEREZINHA KAVILHUKA 13:30 
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