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EDITAL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO

INSTITUTO DE MATEMÁTICA E TECNOLOGIA 
 

EDITAL COMPLEMENTAR 08/2023

Estabelece normas do Processo Seletivo de Tutores bolsistas para o curso de Especialização em Robótica Educacional e suas Tecnologias no Ensino da
Matemática/UAB do Instituto de Matemática e Tecnologia IMTEC/UFCAT do Programa UAB – Universidade Aberta do Brasil ofertado em parceria com a
Universidade Federal de Catalão.

 

1 DA DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

O Instituto de Matemática e Tecnologia (IMTec) da Universidade Federal de Catalão (UFCAT), torna público o processo de seleção de Tutores bolsistas para
atuação no curso de Especialização em Robótica Educacional e suas Tecnologias no Ensino da Matemática/UAB do Programa UAB – Universidade Aberta do
Brasil, observadas as disposições contidas neste Edital, bem como as normas estabelecidas na Lei 11.273, de 06 de fevereiro de 2006, na Portaria CAPES nº
183, de 21 de outubro de 2016, na Portaria CAPES nº 15, de 23 de janeiro de 2017, na Instrução Normativa nº 02, de 19 de abril de 2017 e na Portaria CAPES
nº 102, de 10 de maio de 2019.

Paralelamente, a CAPES concederá bolsas, pagas diretamente aos beneficiários devidamente selecionados, nas modalidades contidas pela Portaria Capes n. 183,
de 21 de outubro de 2016 e pela Instrução Normativa n. 2, de 19 de abril de 2017. Os processos seletivos para bolsistas se nortearão pela Portaria Capes n. 102,
de 10 de maio de 2019, assim como também se orientará pelo disposto nos arts. 7º a 9º da Portaria MEC nº 327, de 5 de abril de 2018.

1.1 O processo seletivo será realizado segundo as regras aqui dispostas, as quais a Instituição se obriga a cumprir e que os candidatos que nele se inscreverem
declaram conhecer e com elas concordar.

1.2 A seleção de Tutor bolsistas (Grupo 3 - Tutor – Portaria 183/2016 – CAPES, Artigo 4º e pela Instrução Normativa nº2 de 19 de abril de 2017), do curso de
Especialização em Robótica Educacional e suas Tecnologias no Ensino da Matemática/UAB da UFCAT, no Programa UAB, será realizada em parceria com a
UFCAT, de acordo com o método adotado pela referida instituição, para a definição do(a) tutor responsável por disciplinas recém criadas do curso.
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2. DAS VAGAS, CARGA HORÁRIA E VALIDADE

2.1 O curso de Especialização na modalidade a distância é ofertado gratuitamente pela UFCAT e financiado pelo Programa UAB da CAPES/MEC.

2.2 A UFCAT oferecerá até 5 (cinco) vagas para atuar no cargo de tutor(a) a distância, do curso de Especialização em Robótica Educacional e suas tecnologias
no Ensino de Matemática - Modalidade a Distância do Programa UAB, a depender do número de discentes matriculados no curso.

2.3 As vagas para tutor(a) a distância, do curso na Modalidade a Distância, serão distribuídas de acordo com a demanda do curso e de critérios definidos pela
Coordenação.

 

3. DA DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES E ATIVIDADES DE TUTOR EM CURSOS DA UAB

3.1 O Tutor deverá cumprir 20 (vinte) horas semanais de atividades, presencialmente ou a distância, junto à coordenação do curso.

3.2 As datas e horários do exercício da tutoria, bem como das reuniões presenciais no polo e/ou na sede, serão acordados diretamente com a coordenação do
curso e conforme as necessidades da IMTec/UFCAT.

3.3 O Tutor que atuar junto à coordenação do curso, com sede em um dos campus da UFCAT, deverá ter disponibilidade para se deslocar, eventualmente,
inclusive aos finais de semana, com diárias e passagens custeadas pela instituição, aos Polos de Apoio Presencial da UAB em que o respectivo curso será
ofertado, para realização de atividades com os alunos e aplicação de avaliações presenciais.

3.4 Conforme disposto no Termo de Compromisso do Formulário de Cadastramento de Bolsistas da UAB, são funções principais do Tutor do Sistema UAB:

a) mediar a comunicação de conteúdos entre o professor e os cursistas;

b) acompanhar as atividades discentes, conforme o cronograma do curso;

c) apoiar o professor da disciplina no desenvolvimento das atividades docentes;

d) estabelecer contato permanente com os alunos e mediar as atividades discentes;

e) colaborar com a coordenação do curso na avaliação dos estudantes;

f) participar das atividades de capacitação e atualização promovidas pela Instituição de Ensino;

g) elaborar relatórios mensais de acompanhamento dos alunos e encaminhar à coordenadoria de tutoria;
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h) participar do processo de avaliação da disciplina sob orientação do professor responsável;

i) manter regularidade de acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e dar retorno às solicitações dos cursistas no prazo máximo de 24 horas;

j) apoiar operacionalmente a coordenação do curso nas atividades presenciais nos polos, em especial na aplicação de avaliações.

 

4. DOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA A CANDIDATURA A TUTOR

4.1 Para participar do processo seletivo, conforme critérios definidos pelo IMTec/UFCAT, para o perfeito cumprimento da função e obedecidos os critérios
gerais estabelecidos na Portaria CAPES n. 102, de 10 de maio de 2019, o candidato deverá:

a) Ter, no mínimo, Graduação em Matemática ou áreas afins, desde que tenha formação específica com a especialização, conforme legislação vigente, para atuar
na referida disciplina;

b) Não possuir bolsas cujo pagamento tenha por base a Lei nº 11.273/2006 ou outras bolsas concedidas pela CAPES, CNPq ou FNDE no período em que for
atuar na disciplina selecionada, exceto quando expressamente admitido em regulamentação própria (Portaria CAPES Nº 183 de 21 de outubro de 2016);

 

5. DAS INSCRIÇÕES 

5.1 O período de inscrições será de 10/03/2023 a 10/04/2023.

5.2 As inscrições deverão ser feitas via formulário eletrônico <https://forms.gle/vcS94aGTTZwQLMnA8> e e-mail
institucional: roboticaematematica.ufcat@gmail.com. No ato da inscrição, o(a) docente deverá:

a) preencher o formulário eletrônico de inscrição e avaliação de curriculo  via <https://forms.gle/vcS94aGTTZwQLMnA8> ;

b)  enviar por e-mail os documentos comprobatórios;

c) enviar por e-mail o pdf do seu currículo da Plataforma Lattes, via e-mail, conforme o item 5.2;

c) enviar por e-mail o pdf do seu currículo da Plataforma Lattes;

d) enviar por e-mail documento de identidade RG ou outro documento expedido por órgão público que, por lei federal, valham como identidade e CPF,
anexados em um mesmo arquivo no formato PDF (Frente e verso);

e) enviar por e-mail comprovante de endereço atualizado (emitido, necessariamente, nos últimos três meses);
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f) enviar por e-mail certificado de graduação conforme estabelecidos no item 4, alínea “a” do presente edital ( Frente e Verso );

 

5.3 A homologação das inscrições será publicada na página https://mat.catalao.ufg.br/, conforme cronograma do item 10.

 

5.4 A UFCAT  não se responsabilizarão por solicitação de inscrição não efetivada por motivos de ordem técnica, falhas e congestionamento de linhas de
comunicação ou outros fatores técnicos que impossibilitem a transferência dos dados, nem por falhas de impressão de documentos, salvo quando as causas de
tais fatos tenham origem em uma das referidas instituições.

5.5 O tutor será responsável pelas informações prestadas no ato da inscrição, dispondo o IMTec/UFCAT do direito de excluir do processo seletivo, a qualquer
momento, aquele que não preencher o formulário da inscrição online de forma completa ou fornecer dados comprovadamente inverídicos.

5.6 Os tutores que atendem aos requisitos deste edital deverão enviar sua inscrição, conforme item 5.2 deste edital, para análise, discussão e aprovação em
reunião do Conselho Diretor do IMTec/UFCAT, a ser realizada em acordo com as datas previstas no cronograma do item 10.

5.7 No caso de existir algum impedimento ou falta de disponibilidade dos tutores aprovados para acompanhar uma determinada disciplina, no momento de
oferta da mesma, outro tutor que tenha sido aprovado para atuar no curso, poderá acompanhar tal disciplina quando ofertada, com a análise e definição do
Conselho Diretor do IMTec/UFCAT.

5.8 Não será cobrada taxa de inscrição.

5.9 Após a aprovação, em reunião do Conselho Diretor do IMTec/UFCAT, dos nomes dos docentes que atuarão no curso da UAB, a direção do Instituto
encaminhará à Coordenação UAB/UFCAT: um ofício relatando o processo de seleção dos tutores; a Certidão de Ata de aprovação dos nomes dos docentes; os
documentos comprobatórios de que cada docente aprovado atende aos requisitos exigidos neste edital no item 4.1, 4.2 ou 4.3; e o Formulário de Cadastramento
de Bolsistas da UAB, na categoria de tutor, devidamente preenchido e assinado por cada docente aprovado no processo seletivo, com o reconhecimento da
assinatura pelo coordenador do curso ou pelo diretor do IMTec/UFCAT.

5.10 A data e local para realização da reunião do Conselho do IMTec/UFCAT, na qual os nomes dos candidatos a tutor na UAB serão votados, devem ser
informados à Coordenação da UAB/UFCAT, que acompanhará o processo seletivo e encaminhará os resultados à CAPES, conforme o § 5º, do Artigo 5º da
Portaria 102/2019 – CAPES.

 

6. DA SELEÇÃO

6.1 A seleção dos candidatos cujas inscrições tenham sido homologadas será efetuada em DUAS ETAPAS OBRIGATÓRIAS, por uma Comissão de Seleção
definida pela UFCAT.
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6.1.1 A ETAPA 1 da seleção, de caráter eliminatório, será constituída por uma avaliação de currículo a critério da coordenação de curso, visando atender da
melhor forma às particularidades de sua tutoria.

6.1.2 A ETAPA 2 da seleção, de caráter eliminatório, consiste na realização do Curso de Formação de Tutores conforme item 6.5.

6.2 O conteúdo da avaliação on-line, a data e horário de realização estão previstos no cronograma do item 11 e publicado em edital complementar.

6.3 A divulgação do resultado preliminar e do resultado final da ETAPA 1 da seleção obedecerão o cronograma do item 10.

6.4 O(a) candidato(a) aprovado(a) na ETAPA 1 deverá realizar o Curso de Formação de Tutores, conforme estabelecido no presente edital.

6.5 O Curso de Formação de Tutores - ETAPA 2 da seleção, de caráter obrigatório, tem como objetivo capacitar os tutores para acompanhamento de
estudantes por meio da Plataforma Moodle.

6.6 Durante o curso de Formação de Tutores serão observados os seguintes itens: participação nas atividades propostas, pontualidade na entrega das atividades,
conhecimento do conteúdo, capacidade de estruturação textual, uso adequado da língua padrão, capacidade de síntese e articulação de conceitos.

6.7 O não cumprimento da ETAPA 2 - Curso de Formação de Tutores implicará na desclassificação do processo seletivo.

 

7. DO RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO

7.1 A nota final do candidato corresponderá àquela obtida na etapa 1 e no cumprimento do curso de formação de tutores na etapa 2.

7.2 O preenchimento das vagas do processo seletivo obedecerá rigorosamente a classificação dos candidatos de acordo com sua nota final da etapa I e conforme
o subitem 6.1 o curso de formação de tutores será pré-requisito para contratação.

7.3. Ocorrendo empate na nota final do processo seletivo, terá preferência o candidato de maior idade.

7.4 O resultado final deste processo seletivo será publicado no endereço <https://mat.catalao.ufg.br/>, após a homologação do Processo Seletivo pelo IMTec, em
acordo com as datas previstas no cronograma do item 10 deste edital.

 

5. DA CONVOCAÇÃO E CONTRATAÇÃO

8.1 Os candidatos aprovados e classificados dentro do limite de vagas ofertadas no processo seletivo serão convocados pelo IMTec/UFCAT para atuarem
como tutores e deverão:

a) Entregar cópia dos seguintes documentos, em data especificada no cronograma no item 10 deste edital:
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1. documento de identidade (RG ou outro documento expedido por órgão público que, por lei federal, valha como identidade), com CPF;
2. comprovante de endereço atualizado (emitido nos últimos três meses);
3. documentação comprobatória dos requisitos mínimos para a candidatura a tutor, descritos no item 4.1 para docentes do quadro da IMTec/UFCAT, ou

descritos nos item 4.2 e 4.3 para demais docentes;
4. documentação comprobatória dos requisitos mínimos para a candidatura a tutor, descritos no item 4.1;

b) Preencher e assinar a Ficha de Cadastramento/Termo de Compromisso do Bolsista e a Declaração de que não acumula Bolsas UAB (4.1, alínea c);

c) Caso o candidato aprovado para a vaga de tutor tenha realizado a matrícula como aluno dessa Especialização, deverá preencher e assinar
Declaração informando que desistirá da vaga da Especialização como estudante. 

8.2 O descumprimento ao item 7.1 implicará na desistência da vaga e na convocação do próximo candidato aprovado.

DOS RECURSOS

9.1 As interposições de recursos referentes ao resultado do processo seletivo poderão ser formalizadas via e-mail,
endereço roboticaematematica.ufcat@gmail.com, obrigatoriamente com o título RECURSO – “Edital 94/2023 - Tutor” e nome completo do candidato na
assinatura, nas 48 horas seguintes à proclamação do ato de que se pretende recorrer.

9.2 Os recursos serão julgados no prazo de até 48 horas após a sua interposição e respondidos via e-mail.

9.3 Serão preliminarmente indeferidos os recursos cujo teor desrespeite a UFCAT e os seus servidores.

9.4 Se a análise dos recursos indicar a possibilidade de anulação do processo seletivo, uma reunião extraordinária do Conselho Diretor do IMTec/UFCAT deverá
ser convocada para análise e decisão do parecer final.

 

9. DA BOLSA DE TUTOR

9.1 Os Tutores convocados e em exercício farão jus a uma bolsa da UAB/CAPES, atualmente no valor de R$ 765,00, pelo período de atuação definido pela
coordenação do curso.

9.2 As bolsas serão pagas pela CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, diretamente em conta corrente do tutor.

9.3 É vedado o acúmulo da bolsa de tutor do Sistema UAB com outra bolsa de estudo ou pesquisa, nos termos do art. 1o, §3o da Lei 11.273/2006 e art.
5o da Portaria CAPES 183/2016, salvo nos casos previstos na Portaria Conjunta CAPES/CNPQ n. 2, de 22 de julho de 2014.

9.4 A função de tutor e o pagamento da bolsa não caracterizam qualquer tipo de vínculo empregatício com a UFCAT ou UFG, podendo ser interrompidos a
qualquer tempo em caso de não cumprimento, pelo docente, de suas funções de forma correta, bem como em caso de alteração ou interrupção de fomento por
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parte da CAPES ou no interesse da UFCAT ou UFG.

 

10.  DO CRONOGRAMA

 

Ação Período

Divulgação do edital 10/03/2023 a 10/04/2023

Inscrições 10/03/2023 a 10/04/2023

Homologação das inscrições 11/04/2023

Recurso contra a homologação das inscrições 12/04/2023 a 13/04/2023

Período de análise recurso homologação 14/04/2023 

Resultado final das inscrições homologadas 15/04/2023

Resultado preliminar 17/04/2023

Recurso contra o resultado preliminar 18/04/2023 a 19/04/2023

Período de análise recurso homologação 20/04/2023
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Ação Período

Divulgação do resultado final de seleção 20/04/2023

Homologação do resultado pelo conselho diretor do IMTec 21/04/2023

 

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1 A aprovação e classificação no processo seletivo não são garantias de convocação e contratação para atuar no curso de que trata este edital, sendo que a
contratação dos candidatos classificados dentro do número de vagas disponíveis está condicionada à liberação de recursos financeiros pela CAPES, para
fomento do curso e pagamento das bolsas de tutor.

11.2 Os candidatos aprovados e não classificados para as vagas poderão ser convocados pelo IMTec/UFCAT, por e-mail e/ou telefone, seguindo a ordem de
classificação e respeitando o período de validade deste processo seletivo.

11.3 O processo seletivo de que trata o presente edital terá validade de quatro anos ou período de vigência da oferta.

11.4 Em caso de não cumprimento de suas obrigações, ou caso a coordenação do curso considere sua atuação insatisfatória, o tutor será imediatamente
desligado do curso e terá sua bolsa cancelada.

11.5 Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail: roboticaematematica.ufcat@gmail.com.

11.6 Os casos omissos serão resolvidos pelo IMTec/UFCAT e UFG.

 

Catalão, 14 de março de 2023. 

Prof. Dr. Daniel da Silveira Guimarães 

Vice-Coordenador da Especialização em Robótica Educacional e suas Tecnologias no Ensino da Matemática
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Documento assinado eletronicamente por Daniel Da Silveira Guimaraes, Vice-Coordenador, em 14/03/2023, às 13:22, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 3595384 e o código CRC 6A35EE38.

Referência: Processo nº 23070.006280/2023-36 SEI nº 3595384

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

