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EDITAL CEAD/UDESC Nº 018/2011 - PROCESSO SELETIVO INTERNO  
 

PROFESSOR PESQUISADOR I  
 
O Diretor Geral do CEAD - Centro de Educação a Distância da UDESC - Universidade do Estado de Santa Catarina, e 
também Coordenador da UAB – Universidade Aberta do Brasil, professor Estevão Roberto Ribeiro, e a Diretora de 
Pesquisa e Pós-Graduação do CEAD, Prof. Dra. Sonia Maria Martins de Melo, no uso de suas atribuições, tornam 
público que estarão abertas no período de 12 de dezembro de 2011 a 10 de fevereiro de 2012 as inscrições e envio 
de candidatura ao Processo Seletivo Interno destinado a seleção interna para cadastro de reserva de bolsistas PARA 
PROFESSOR PESQUISADOR I, pesquisadores, que se regerá pelas normas estabelecidas neste Edital e pela 
legislação vigente. 
 
 
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1. O Processo Seletivo Interno, de ingresso destina-se a seleção interna para cadastro de reserva para bolsista 
PROFESSOR PESQUISADOR I, pesquisadores, para realizar projetos de pesquisas e desenvolver atividades de 
orientação científica e pedagógica no Centro de Educação a Distância, de acordo com as atribuições estabelecidas 
pela CAPES/UAB para a função de bolsista. (Resolução CD/FNDE nº 26, de 5 de junho de 2009), tendo como objetivo 
apresentação de propostas de pesquisas e planos de atividade que atendam: 

a) Análise das tendências em Educação a Distância existentes no CEAD, no curso de Pedagogia a 
Distância, para identificar caminhos metodológicos adotados e elencar necessidades da formação 
continuada dos profissionais de educação do CEAD, propondo alternativas de solução; 

b)  Análise dos produtos educacionais existentes no CEAD, no curso de Pedagogia a Distância,  
identificando caminhos metodológicos adotados e elencando  necessidades da formação continuada 
dos profissionais de educação do CEAD, propondo alternativas de solução. 

c) Análise das práticas avaliativas do curso tendo como base o seu Projeto Pedagógico, para 
identificar caminhos metodológicos adotados e elencar necessidades da formação continuada dos 
profissionais de educação do CEAD, propondo alternativas de solução;  

d) Análise do Ambiente Virtual de Aprendizagem utilizado no Curso, identificando caminhos 
metodológicos adotados e elencando necessidades da formação continuada dos profissionais de 
educação do CEAD, propondo alternativas de solução. 

e) Análise da Função Tutorial Presencial e a Distância desenvolvida no curso, identificando caminhos 
metodológicos adotados e elencando necessidades da formação continuada dos profissionais de 
educação do CEAD, propondo alternativas de solução. 

f) Análise e avaliação das mídias pedagógicas desenvolvidas e utilizadas no Curso, identificando 
caminhos metodológicos adotados e elencando necessidades da formação continuada dos 
profissionais de educação do CEAD, propondo alternativas de solução; 

g) Análise das práticas pedagógicas vivenciadas no Curso, identificando caminhos metodológicos 
adotados e elencando necessidades da formação continuada dos profissionais de educação do 
CEAD, propondo alternativas de solução. 

h) Análise dos materiais didático-pedagógicos e mídias utilizadas no Curso na perspectiva do respeito 
aos temas transversais, a saber: Educação para o Desenvolvimento Sustentável, Educação 
Inclusiva, Educação Sexual, Linguagens e tecnologia, Direitos Humanos e Políticas Públicas, 
identificando caminhos metodológicos adotados e elencando necessidades da formação continuada 
dos profissionais de educação do CEAD, propondo alternativas de solução.  
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1.2. O Processo Seletivo Interno será regido por este Edital e executado pela COMISSÃO CENTRAL do Edital 
CEAD/UDESC Nº 18/2011 - Processo Seletivo Interno e COMISSÃO DE PESQUISA DO CONCENTRO-CEAD-
UDESC. 

 
2. CARGO, VAGAS, LOTAÇÃO, VALOR DA BOLSA, DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES E HABILITAÇÃO 
PROFISSIONAL EXIGIDA 

CARGO VAGA LOTAÇÃO 
/atuação  

VALOR DA 
BOLSA 

DESCRIÇÃO DAS 
ATRIBUIÇÕES 

HABILITAÇÃO 
PROFISSIONAL EXIGIDA 

Bolsista 
CAPES, 
regido pela 
Resolução 
CD/FNDE 
nº 26, de 
05 de 
junho de 
2009. 
 

06 (Seis) 
bolsas para 
Professor 
Pesquisador I, 
com duração 
da bolsa de 12 
meses com 
início em 
março de 
2012 e 
término em 
fevereiro de 
2013. 
 

UDESC/ CEAD -
Centro de 
Educação a 
Distância. 
 
  

Bolsa CAPES 
mensal , no 
valor de R$ 
1.300,00 (um 
mil e trezentos 
reais). Paga 
exclusivamente 
nos meses de 
duração do 
Projeto de 
Pesquisa e do 
Plano de 
Formação. 
 
 
 

 A concessão de bolsas 
aos Professores 
Pesquisadores I, tem 
como objetivo o 
desenvolvimento de 
pesquisas na área da 
Educação a Distância, 
o conhecimento  e 
análise de  tendências 
e  tecnologias 
educacionais para o 
desenvolvimento de 
produtos educativos  
para uso pedagógico 
no Curso de Pedagogia 
a Distância, bem como 
a promoção de 
atualizações 
pedagógicas com o 
grupo de profissionais  
envolvidos no Curso, 
tendo como base o 
resultado das 
pesquisas levando em 
conta os diversos 
componentes da 
metodologia e as 
exigências de 
qualidade e inovação 
proposta pelo  Projeto 
pedagógico do Curso. 

1. Comprovar no mínimo a 
titulação de Mestre e/ou 
Doutor.  
 
2.  Ser professor efetivo ou 
professor substituto no 
Curso de Pedagogia a 
Distância do CEAD/ 
UDESC. 
 
3.  Comprovar dedicação 
às atividades acadêmicas, 
dentre elas a docência, 
orientação ou co-
orientação de dissertações 
ou teses e/ou a 
participação em projetos 
de pesquisa, bem como 
atuação acadêmica 
qualificada na área, com 
produção intelectual 
consistente em suas 
interfaces com os 
conteúdos objeto das 
pesquisas propostas 
(apresentar link para 
currículo Lattes 
atualizado). 

 
 
3. CARGA HORÁRIA 
 
3.1. A carga horária do bolsista, objeto deste Processo Seletivo Interno, é de 20 horas semanais. 

 
 

4. INSCRIÇÕES 
 
4.1. Inscrições e envio das candidaturas deverão ser feitas entre os dias 12 de dezembro de 2011 a 10 de fevereiro 
de 2012 no MOODLE Editais UAB (http://www.moodle.udesc.br), mediante o preenchimento do formulário de 
inscrição da UAB/CEAD/UDESC. (Anexo I, disponível no espaço da inscrição)  
 
4.2. Ao formulário de inscrição (Anexo 1) o candidato deverá anexar os documentos abaixo relacionados, parte 
integrante do processo de inscrição. 

http://uab.capes.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=71%3Aresolucao-cdfnde-no-26-de-5-de-junho-de-2009&catid=15%3Aresolucoes&Itemid=29
http://uab.capes.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=71%3Aresolucao-cdfnde-no-26-de-5-de-junho-de-2009&catid=15%3Aresolucoes&Itemid=29
http://uab.capes.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=71%3Aresolucao-cdfnde-no-26-de-5-de-junho-de-2009&catid=15%3Aresolucoes&Itemid=29
http://uab.capes.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=71%3Aresolucao-cdfnde-no-26-de-5-de-junho-de-2009&catid=15%3Aresolucoes&Itemid=29
http://uab.capes.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=71%3Aresolucao-cdfnde-no-26-de-5-de-junho-de-2009&catid=15%3Aresolucoes&Itemid=29
http://uab.capes.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=71%3Aresolucao-cdfnde-no-26-de-5-de-junho-de-2009&catid=15%3Aresolucoes&Itemid=29
http://www.moodle.udesc.br/
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a) Currículo atualizado disponível na plataforma Lattes. <lattes.cnpq.br>  
b) Projeto de Pesquisa em formulário próprio (Anexo II, disponível no espaço da inscrição). 
c) Plano de Formação Científica e Pedagógica, decorrente do trabalho de pesquisa a ser realizado, 
conforme orientações (Anexo III, disponível no espaço da inscrição). 
d) Cópia do Documento de Identidade e CPF autenticados. 
e) Declaração que não possui vínculo de bolsista no CAPES/CNPQ. 
 

4.3. A fidedignidade das informações contidas no Requerimento de inscrição é de inteira responsabilidade do 
candidato, reservando-se à Comissão Central o direito de excluir da seleção o candidato que não preencher o 
formulário de forma completa e correta. 

 
4.4. Não será acolhida inscrição condicional, extemporânea, por via postal, fax ou correio eletrônico. 

 
 

5. HOMOLOGAÇÃO DA INSCRIÇÃO 
 
5.1.  As inscrições deferidas, atendendo ao item 4.2., serão publicadas através de Portaria Interna do CEAD/UDESC 
no dia 13 de fevereiro de 2012, no site do CEAD/UDESC http://www.cead.udesc.br/ 
 
5.2. Serão indeferidas as inscrições com a documentação incompleta, e/ou enviadas de forma indevida, e/ou fora dos 
prazos estabelecidos no Edital. 

 
 
6. SELEÇÃO  
 
6.1. A seleção do Processo Seletivo Interno, objeto desse Edital, desenvolver-se-á em 03 (três) FASES, todas de 
caráter eliminatório. 
 
6.1.1. A seleção do Processo Seletivo Interno será realizada por 02 (duas) Comissões, a saber:  

1. COMISSÃO CENTRAL, responsável pelas Fases I e III da seleção, com nomeação pelo Diretor Geral do 
CEAD/UDESC, por Portaria Interna do CEAD/UDESC, especialmente para a Seleção EDITAL CEAD/UDESC 
Nº 018/2011 – PROCESSO SELETIVO INTERNO, constituída pelo: 

a) Coordenador Geral da UAB/UDESC (agência financiadora); 
b) Coordenadora de Curso da UAB/UDESC (agência financiadora); 
c) Coordenadora de Curso pelo DPAD/CEAD/UDESC (Chefe DPAD, origem do Curso); 
d)  Diretora de Pesquisa e Pós-Graduação – DPPG/CEAD/UDESC (pela Pesquisa CEAD-UDESC); 
e) Diretora de Ensino de Graduação – DEG/CEAD/UDESC (pelo Ensino de Graduação 

CEAD/UDESC); 
2. COMISSÃO DE PESQUISA DO CONCENTRO-CEAD-UDESC, responsável pela Fase II da seleção, com 
nomeação pelo Diretor Geral do CEAD/UDESC por Portaria Interna do CEAD/UDESC, atendendo Estatuto e 
Regimento Geral da UDESC, constituída pela DPPG/CEAD/UDESC, membro nato e presidente, e demais 
membros componentes, como estabelece o Estatuto e Regimento Geral da UDESC. 

 
6.2. Realização das Fases de Seleção 
 
6.2.1. DO CRONOGRAMA - Atividades previstas e prazo 

Período para inscrição e envio das candidaturas De 12 de dezembro de 2011 a 10 de fevereiro de 2012 

FASE I (Verificação da Consistência Documental) De 14 a 16 de fevereiro de 2012 

FASE II (Análise do Mérito da Candidatura – Projeto 
e proposta de trabalho)  

De 22 a 27 de fevereiro de 2012 

FASE III (Etapa Final do Processo de Seleção) De 28 a 29 de fevereiro de 2012 

 

http://www.cead.udesc.br/
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6.2.2. Fase I = VERIFICAÇÃO DA CONSISTÊNCIA DOCUMENTAL será realizada do dia 14 ao dia 16 de fevereiro 
de 2012, às 14 horas, na sede CEAD/UDESC pela COMISSÃO CENTRAL, sem a presença dos candidatos.  
Consiste na análise da documentação apresentada pelo candidato para a inscrição, em cumprimento dos requisitos 
do perfil profissional exigido no Edital. 
 
6.2.2.1. Os Documentos serão analisados e resultará na eliminação do candidato com status INDEFERIDO não 
havendo possibilidade de reconsideração.  
 
6.2.2.2. O Resultado da Fase I = VERIFICAÇÃO DA CONSISTÊNCIA DOCUMENTAL, será divulgado pela 
COMISSÃO CENTRAL no dia 17 de fevereiro de 2012, no site do CEAD/UDESC  http://www.cead.udesc.br/ 

 
6.2.3. Fase II = ANÁLISE E APRECIAÇÃO DO MÉRITO DE CADA CANDIDATURA, será realizada do dia 22 a  27 
de fevereiro de 2012, com início às 13 horas, na sede CEAD/UDESC pela COMISSÃO DE PESQUISA DO 
CONCENTRO-CEAD-UDESC. Estarão aptos a participar somente os candidatos que tiverem DEFERIDO na Fase I.  
A Fase II consiste na analise da Qualidade científica, pertinência temática e exeqüibilidade do Projeto, bem como do 
Plano de Atividades junto aos profissionais envolvidos no Curso, com a projeção registrada do impacto da execução 
do plano de Atividades em futuras contribuições aos alunos atuais e futuros candidatos ao Curso de Pedagogia a 
Distância UAB/UDESC, assim como às Políticas de Expansão do Ensino Superior de qualidade no Brasil , atendendo 
o interesse da Agência Financiadora e a legislação e políticas do MEC, CEE-SC e CEAD-UDESC sobre a matéria. 
 
6.2.3.1. No momento da candidatura o candidato deverá apresentar: 

 a) Projeto de Pesquisa nas áreas de interesse do CEAD/UDESC, conforme descrito nesse Edital (Modelo 
Anexo I), incluindo no cronograma datas semestrais de socialização dos resultados junto à UAB e CEAD-
UDESC, bem como data de apresentação e entrega de Relatório Final junto aos servidores envolvidos com o 
Curso, bem como junto aos gestores representantes da entidade financiadora e do CEAD-UDESC.  
 b) Plano de Formação interna com o grupo de docentes envolvidos no curso, segundo prevê a 
apresentação, com a promoção de atualizações pedagógicas com o grupo de profissionais envolvidos no 
curso, tendo como base o resultado das pesquisas, levando em conta os diversos componentes da 
metodologia e as exigências de qualidade e inovação proposta pelo Projeto Pedagógico do Curso. (Modelo 
Anexo II) 
c) incluir na pesquisa, no mínimo 3 professores substitutos do CEAD/UDESC, preferencialmente ligados por 
atuação profissional à temática eixo do projeto, como voluntários da pesquisa,  para também  atender ao 
objetivo da CAPES/UAB, de inclusão  e aperfeiçoamento em serviço. 
 

6.2.3.2. Haverá atribuição de notas para as candidaturas que melhor atendem os critérios acima, dentro das 
prioridades do Curso de Pedagogia a distância UAB/UDESC, bem como à política de Educação Superior a Distância 
do MEC, do CEE-SC e os parâmetros da UAB, resultando num quadro de classificação dos projetos aprovados de 0 a 
5, com média final de corte de projetos aprovados com nota final  a  4  ou superior. 
 

Nota Qualificação  

5 Excelente 

4 Muito Bom 

3 Bom 

2 Regular 

1 Insuficiente 

 
6.2.3.3. O Resultado da Fase II = ANÁLISE E APRECIAÇÃO DO MÉRITO DE CADA CANDIDATURA será 
divulgado pela COMISSÃO DE PESQUISA DO CONCENTRO-CEAD-UDESC no dia 28 de fevereiro de 2012 no site 
do CEAD/UDESC. http://www.cead.udesc.br/ 
 

http://www.cead.udesc.br/
http://www.cead.udesc.br/
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6.2.4. Fase III = ETAPA FINAL DO PROCESSO DE SELEÇÃO será realizada do dia 28 a 29 de fevereiro de 2012, 

às 14 horas, na sede CEAD/UDESC pela COMISSÃO CENTRAL. Estarão aptos a participar, os candidatos que 
tiverem DEFERIDO na Fase II.  A Fase III consiste na homologação do resultado da Fase II, constituindo o cadastro 
de reserva, não cabendo dela qualquer recurso. 
 
6.2.4.1. O aproveitamento dos projetos aprovados será feito com base na tabela de investimento em pesquisa pelo 
orçamento CAPES aprovado para o Curso, para o período, reservando-se à UAB, em consonância com o CEAD-
UDESC, o direito de aproveitar, por ordem de classificação, apenas os projetos que atenderem às necessidades do 
curso, consideradas as áreas descritas para apresentação. 
 
 
7.  AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 
 
7.1. Será considerado aprovado o candidato que for aprovado em todas as etapas, classificando-se em ordem 
decrescente, segundo o resultado obtido. 
 
 
8. HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO/CLASSIFIÇÃO FINAL  
 
8.1. O resultado/classificação final do Processo Seletivo Interno, objeto desse Edital, será publicado através de 
Portaria Interna do CEAD/UDESC no dia 02 de março de 2012, no site do CEAD/UDESC http://www.cead.udesc.br/ 

 
 

9. CONCESSÃO DA BOLSA    
   
9.1. A classificação neste Processo Seletivo Interno não assegura aos candidatos o direito de concessão automática 
da bolsa na função de Professor Pesquisador I. 
 
9.2. A concessão da bolsa de pesquisa ao candidato coordenador da pesquisa selecionado (uma por projeto) estará 
condicionada à assinatura de Termo de Compromisso com a Instituição CEAD/UDESC/UAB no qual se obrigará a: 
 
9.2.1.  Dedicar-se às Atividades Acadêmicas e de Pesquisa constantes do Plano de Atividades do projeto  com um  
cronograma/horários de trabalho no CEAD definidos já no projeto. 
 
9.2.2 Ressarcir a CAPES de todo o investimento feito na bolsa, na eventualidade de ocorrência de revogação da 
concessão, motivada por ação ou omissão dolosa ou culposa do bolsista, segundo legislação vigente. 
 
9.3. A concessão da bolsa dar-se-á depois de homologado o resultado, atendidos os requisitos legais, integrando as 
atividades do Planejamento do Curso de Pedagogia para o período 2012- 21013.  
 
9.4. Por ocasião da concessão da bolsa, os candidatos deverão apresentar a documentação exigida atendendo o 
Vínculo: Bolsista Capes, regido pela Resolução CD/FNDE nº 26, de 5 de junho de 2009. 
 
9.5. A bolsa será concedida pela CAPES/MEC e pagas pelo FNDE/MEC, conforme disposto na Resolução CD/FNDE 
nº 26, de 5 de junho de 2009. 

 
 

10. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA 
 
10.1. COMISSÃO CENTRAL, responsável pelas Fases I e III da seleção. 
 
10.2. COMISSÃO DE PESQUISA DO CONCENTRO-CEAD-UDESC, responsável pela Fase II da seleção. 
 
 

http://www.cead.udesc.br/
http://uab.capes.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=71%3Aresolucao-cdfnde-no-26-de-5-de-junho-de-2009&catid=15%3Aresolucoes&Itemid=29
http://uab.capes.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=71%3Aresolucao-cdfnde-no-26-de-5-de-junho-de-2009&catid=15%3Aresolucoes&Itemid=29
http://uab.capes.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=71%3Aresolucao-cdfnde-no-26-de-5-de-junho-de-2009&catid=15%3Aresolucoes&Itemid=29
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11. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
11.1. O candidato ao programa de bolsas deverá possuir nacionalidade brasileira,  
 
11.2. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e a tácita aceitação das condições estabelecidas no inteiro 
teor deste Edital e das instruções específicas, expedientes dos quais não poderá alegar desconhecimento. 
 
11.3.  Em hipótese alguma será concedido pedido de revisão do resultado final. 
 
11.5. Os questionamentos e as solicitações de esclarecimentos sobre o processo de seleção serão deliberados pela 
Comissão Central.  
 
11.6. Eventuais situações não contempladas neste edital serão decididas conjuntamente pela COMISSÃO CENTRAL 
do Edital CEAD/UDESC Nº 18/2011 - Processo Seletivo Interno e COMISSÃO DE PESQUISA DO CONCENTRO-
CEAD-UDESC. 
 
 

 
 

Florianópolis, 08 de dezembro de 2011. 
 
 

 
 

Prof. Dr. Estevão Roberto Ribeiro 
Diretor Geral do CEAD/UDESC  e 

Coordenador da UAB/UDESC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


