
Ministério da Educação – MEC
Universidade Aberta do Brasil –

UAB/DED/CAPES
Universidade Federal do Paraná - UFPR

Coordenação de Políticas de Formação de
Professores – COPEFOR

Departamento de Enfermagem - UFPR
___________________________________________________________________________

EDITAL UAB/COPEFOR n° 02/2017

PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DA SELEÇÃO DE TUTORES À
DISTÂNCIA e PRESENCIAIS PARA O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM
SAÚDE PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO E 

 A  Universidade  Federal  do  Paraná  (UFPR),  por  meio  do  Departamento  de
Enfermagem  e  da  Coordenação  de  Políticas  de  Formação  de  Professores
(COPEFOR)  torna  público  o  edital  02/2017,  que  rege  a  seleção  de  tutores
PRESENCIAIS E À DISTÂNCIA para o  Curso de Especialização em Saúde para
Professores  do  Ensino  Fundamental  e  Médio,  na  modalidade  da  Educação  a
Distância, com início previsto para MARÇO de 2016. O Curso tem como objetivo geral
transformar o conhecimento científico já  produzido em saúde,  em saber disponível
para os professores da educação fundamental e média, para que eles desenvolvam
um conjunto de competências básicas relativas à saúde necessárias para o exercício
da docência e as utilizem em suas práticas educativas, como recurso para a formação
de cidadãos saudáveis.

 1. PÚBLICO-ALVO: os candidatos devem atender aos seguintes requisitos:

a) Ter diploma de curso superior na área da Saúde obtido em instituição reconhecida
pelo Ministério da Educação - MEC;

b) Ter experiência mínima de 1  (um)  ano  no  magistério  do  ensino  básico  ou
superior, de acordo com a Portaria 183/2016 -  CAPES, de 21/10/2016. Para fins
deste  edital,  conforme  disposto  no  Ofício  187/2016-CCB/CGFO/DED/CAPES,
também entende-se  por  'experiência  no  magistério'  a  atuação  comprovada  nas
atividades desenvolvidas no Sistema UAB.

c) Ter concluído, estar cursando, ou matricular-se em curso de capacitação de tutores
que será ofertado pela UFPR, com carga horária igual ou superior a 60 horas;

d) Possuir acesso e habilidade no uso de computadores e ferramentas de Tecnologia
de Informação e Comunicação, incluindo recursos de conectividade e interatividade
(internet e ambientes virtuais de aprendizagem);

e) Ter disponibilidade de 20 (vinte) horas semanais para atendimento dos alunos,
por meio do ambiente virtual de aprendizagem - AVA e por telefone, sendo no mínimo
15 (quinze) horas de plantão presencial na UFPR (Curitiba) ou nos polos de oferta
do Curso para o qual  estiver  se inscrevendo:  CERRO AZUL-PR,  IPIRANGA-PR E
PALMEIRA-PR,  em escala  de  dias  e  horários  determinados  pela  coordenação  do
Curso e pela coordenação de Tutoria,  podendo ser inclusive aos finais de semana
(sexta,  sábado  e  domingo),  conforme  necessidade  e/ou  disponibilidade  do  pólo
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presencial. Haverá uma sala de atendimento tutorial em cada pólo e na Universidade
Federal do Paraná;

f)  Ter  disponibilidade  para  realizar  acompanhamento  dos  encontros  presenciais
obrigatórios nos polos, onde cada tutor ficará em seu próprio local (polo).

g) Ter disponibilidade para participar de um programa de capacitação de tutores para o
curso  de  Especialização  em  Saúde  em  datas  e  locais  a  serem  divulgados
posteriormente à seleção dos candidatos.

h) Conforme artigo 1º da portaria conjunta, nº 2 da CAPES/CNPq – 2013, no caso dos
tutores  é  possível  o  acúmulo  de  bolsa  de Tutoria  UAB  com  bolsa  de
Mestrado/Doutorado  CNPq  ou  CAPES.  Demais  acúmulos  de  outras  bolsas  de
qualquer natureza são expressamente proibidos pelas normas e legislação vigentes.

i) Tutoria UAB com bolsa de Mestrado/Doutorado CNPq ou CAPES: para os bolsistas
matriculados em programas de pós-graduação no país, a autorização para atuar como
tutor  deverá  ser  formulada  pela  coordenação  do  curso,  ou  programa  de  pós-
graduação,  em que o bolsista  estiver  matriculado,  com a devida anuência  de seu
orientador.

j)  Os/as  tutores/as  presenciais  e  os  à  distância deverão  participar  da  reunião
previamente  agendada,  presencial  ou  virtual,  com  Professores/as  Formadores/as
(docentes  das  disciplinas),  Professores/as  Conteudistas  (elaboradores/as  dos
materiais),  Coordenação  do  Curso,  Coordenação  de  Tutoria,  Tutoria  a  Distância,
Coordenação da UAB e Coordenação do Polo.

k) Aos  tutores  presenciais  e  os  à  distância:  Residir  preferencialmente no
MUNICÍPIO ou em um raio de até 60km do município de apoio presencial para o
qual se candidatou. Os municípios contemplados para o Curso de Especialização em
Saúde  para  professores  do  ensino  fundamental  e  médio  são: CERRO  AZUL-PR,
CURITIBA-PR, IPIRANGA-PR E PALMEIRA-PR.

l) Não exercer a função de tutor/a em outra instituição de Ensino atendida pela
UAB.

m) Só serão chamados (as) Tutores (as) Presenciais para os municípios caso
sejam  preenchidas  o  número  suficientes  de  inscrições  de  candidatos/as  ao
curso.
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2. VAGAS 

 Serão  selecionados  até  03  TUTORES presenciais atendendo  a  distribuição  nos
Polos conforme quadro abaixo:

Polo TUTORES Modalidade

Cerro Azul 1 Presencial
Ipiranga 1 Presencial

Palmeira 1 Presencial

TOTAL 03

Obs.:  No  decorrer  do  curso  poderá  haver  redução  no  número  de  tutores,
atendendo às adequações da UAB/DED/CAPES e de acordo com os índices de
evasão.

3 PROCEDIMENTOS

3.1 Cada tutor/a deverá ser responsável por atender, orientar e acompanhar os alunos
de uma turma, com número pré-determinado de alunos/as que estiverem no polo, nos
dias e horários estabelecidos para seu atendimento ou por meio digital, segundo as
diretrizes  da  Coordenação  da  Tutoria  em  observância  aos  parâmetros  da
CAPES/UAB.

3.2 A atuação do tutor consistirá de: atendimento ao aluno por e-mail, telefone, fax ou
via ambiente virtual de aprendizagem (AVA); cumprimento de plantão presencial de
quinze  horas  semanais,  na  UFPR  ou  nos  polos,  conforme  opção  indicada  no
formulário de inscrição;

3.3 O/a tutor/a deverá auxiliar o (a) aluno (a), a resolver as dúvidas com relação à
utilização dos recursos tecnológicos necessários ao desenvolvimento das atividades
do módulo ministrados no ambiente virtual.

3.4  Deverá  organizar,  e  executar  as  atividades  programadas  para  as  tarefas
recomendadas nos módulos e avaliações presenciais dos alunos.

3.5  Os  (as)  tutores  (as)  presenciais  deverão  participar  de  reunião  previamente
agendada,  presencial,  ou  virtual,  com  Professores  (as)  Formadores  da  UFPR
(docentes  das  disciplinas),  Professores  (as)  Conteudistas  (elaboradores  dos
materiais),  Coordenação  do  Curso,  Coordenação  de  Tutoria,  Tutoria  à  Distância,
Coordenação da UAB e Coordenação do Polo.
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3.6  Deverá auxiliar  a  Coordenação de polo  em atividades  relativas  a  registros  de
documentação de aluno.

3.7  Elaboração  de  relatórios  periódicos  de acompanhamento  da  aprendizagem do
aluno, segundo orientações da Coordenação de Tutoria, apontando os resultados do
processo  de  ensino-aprendizagem,  bem  como  as  dificuldades,  pontos  críticos,
ausências e outras situações que possam comprometer o aproveitamento dos alunos
e o desenvolvimento do Curso;

3.8 Orientação para os alunos em suas atividades;  colaboração na construção do
conhecimento pelo aluno e com o desenvolvimento do Curso como um todo, sugerindo
melhorias  no  material  didático,  propondo  atividades,  aplicando  instrumentos  de
avaliação e participando do processo de avaliação da aprendizagem do aluno e do
sistema de EaD.

4. VÍNCULO E REMUNERAÇÃO:

4.1 O (a) candidato/a selecionado/a deverá prestar serviços no período de 12 (doze)
meses durante a duração do curso e entrega do relatório final.

4.2  O número  de  tutores  a  serem selecionados  dependerá  do  número  de  alunos
inscritos  no  curso,  para  o  qual  será  mantida  uma  lista  reserva  de  candidatos
classificados aptos a proceder a substituição, caso necessário.

4.3 O valor da bolsa-tutoria será de R$ 765,00 (setecentos e sessenta e cinco reais)
mensais para tutoria na UFPR e para tutoria em cada polo. A bolsa será creditada pela
CAPES diretamente na conta informada pelo bolsista e não representa ao tutor (a)
nenhum vínculo empregatício com a UFPR.

4.4 A Bolsa-tutoria poderá ser cancelada a qualquer momento, caso haja qualquer
procedimento  –  por  parte  do  tutor  (a)  –  que  acarrete  perda  de  interatividade,
acompanhamento, ética, ou ações que venham a ser configuradas como prejudiciais a
integridade  de  qualquer  participante  do  curso  e/ou  para  o  bom  desenvolvimento
pedagógico do aluno e do andamento do Curso.

5. INSCRIÇÕES

5.1 As inscrições serão realizadas a partir das 00:00 horas de 20/01/2016 encerrando-
se as 23:59 de 10/02/2017.

5.2 As inscrições deverão ser realizadas somente pela internet, por meio do endereço 
https://goo.gl/forms/Job4QMkg4uUQEPwY2  mediante o preenchimento e envio da 
ficha de inscrição.

https://goo.gl/forms/Job4QMkg4uUQEPwY2
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5.3 Não serão aceitas inscrições realizadas diretamente em unidades da UFPR ou 
qualquer outro endereço, de forma presencial.

5.4 A ficha de inscrição do/a candidato/a deverá ser preenchida integralmente.

5.5 Ao se inscrever, o/a candidato/a aceita, de forma irrestrita, as condições contidas
neste Edital.

5.6 A confirmação/homologação da inscrição será feita após a consolidação dos dados
enviados e o resultado desta fase será disponibilizado a partir da data de 16/02/2017
em edital no endereço www.  copeforu  fpr.  blogspot.com.br

5.7 É de responsabilidade do candidato,  caso não receba qualquer  informação no
prazo acima, verificar eventuais problemas de comunicação e retorno de informação.

5.8  Os (as)  candidatos  (as)  selecionados  após  a  análise  da  documentação  serão
chamados (as) para uma entrevista, que será realizada a partir da data de divulgação
do resultado da primeira fase,  em dia e horários estabelecidos, através do endereço
www.  copeforu  fpr.  blogspot.com.br e comunicação via e-mail.

6. PROCESSO SELETIVO

6.1 O processo de análise da documentação dos candidatos será realizado mediante
as seguintes etapas:

a) Preenchimento de formulário on-line;

b) Análise do curriculum vitae  ou currículo Lattes - dados enviados on-line;

c) Avaliação do Texto produzido pelo candidato durante o preenchimento do formulário;

d)  Entrevista  (a  ser  agendada  pela  Coordenação  do  Curso). Deverão  trazer
documentos comprobatórios originais do Curriculum Vitae ou Lattes e endereço.

Parágrafo  único:  O  candidato  que  não  trouxer  os  documentos  comprobatórios  no
momento da entrevista será eliminado do processo seletivo.

6.2 Não caberá recurso sobre a seleção.

http://www.cipead.ufpr.br/
http://www.cipead.ufpr.br/
http://www.cipead.ufpr.br/
http://www.cipead.ufpr.br/
http://www.cipead.ufpr.br/
http://www.cipead.ufpr.br/
http://www.cipead.ufpr.br/
http://www.cipead.ufpr.br/
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7. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

7.1  Os/as  candidatos/as  serão  avaliados  conforme  os  seguintes  critérios  (em
porcentagem):

 Análise do Currículo 20%
 Experiência didática 20%
 Avaliação do texto 20%
 Entrevista 40%

7.2 Será avaliado apenas o candidato que apresentar todos os requisitos exigidos
neste  Edital,  bem  como  aquele  que  apresentar  documentos  e/ou  informações
consistentes e verdadeiras.

7.3 Os/as candidatos/as que preencherem 70% nas três primeiras etapas da avaliação
realizarão a entrevista, em caráter classificatório.

8 DIVULGAÇÃO DOS APROVADOS:

8.1 A lista de aprovados será apresentada a partir da data de 28 de fevereiro de 2017, 
no endereço www.  copeforu  fpr.  blogspot.com.br

9 DISPOSIÇÕES FINAIS:

 9.1  Qualquer  irregularidade,  identificada  pelos  profissionais  que  farão  a  seleção,
provocará a eliminação do candidato, anulando-se todas as condições decorrentes de
sua inscrição;

 9.2  Os casos  omissos  serão  decididos  pela  equipe  de  profissionais  do CIPEAD,
responsável pela Seleção.

 9.3 Os aprovados no presente  edital  submeter-se-ão à capacitação para atuação
imediata no curso.

Curitiba, 20 de Janeiro de 2017.

Universidade Federal do Paraná

Departamento de Enfermagem
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