
EDITAL CEAD Nº 009/2011 - EDITAL INTERNO PARA SELEÇÃO DE DOCENTES  PARA 
DESENVOLVIMENTO DE  MATERIAL DIDÁTICO PARA O CURSO DE PEDAGOGIA A 
DISTÂNCIA DO CEAD/UDESC/UAB. 
 
 

O DIRETOR GERAL DO CENTRO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA – 
CEAD – DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA – 
UDESC – PROFESSOR ESTEVÃO ROBERTO RIBEIRO, NO USO 
DE SUAS ATRIBUIÇÕES CONSIDERANDO O DISPOSTO NO 
ESTATUTO DA UDESC, APROVADO PELO DECRETO 4.184/06, DE 
06 DE ABRIL DE 2006 E O PREVISTO NO REGIMENTO GERAL DA 
UDESC, APROVADO PELA RESOLUÇÃO 044/2007 – CONSUNI, 
DE 01.06.2007, 

 
 
 

RESOLVE: 

 
 
Tornar público o Edital Interno para Seleção de Docentes do Centro de Educação a 
Distância para Desenvolvimento de Material Didático das disciplinas do Curso de 
Pedagogia a Distância, com recursos do Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB) - 
Bolsa Capes/MEC. 
 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
1.1. O presente edital tem como finalidade selecionar professores autores do Centro de 
Educação a Distância para elaborar material didático para as disciplinas do Curso de 
Pedagogia a Distância do CEAD. 
 

1.2. Poderão se inscrever neste Edital: a) professores que desempenham atividade 
docente no Centro de Educação a Distância da Universidade do Estado de Santa 
Catarina, b) professores que exerçam função pedagógica ou administrativa no Centro de 
Educação a Distância da Universidade do Estado de Santa Catarina. 
 
1.3. A disciplina deverá ser produzida por, no mínimo 2 (dois) docentes e no máximo 4 
(quatro). 
 
2. DO OBJETO 

 

O CEAD/UDESC contratará serviços por meio do pagamento de bolsa da CAPES/UAB para 
a elaboração de disciplina do Curso de Pedagogia, que envolve: a) Caderno Pedagógico; 
Organização do AVA da Disciplina, Instrumentos de Avaliação, Web-aulas e proposta para 
a Prática como componente curricular.     



3º FASE  

Disciplinas  Ementa C H 

 

Conteúdos e Metodologias do 

Ensino de Matemática II 

Introdução ao estudo da estatística 
aplicada à educação.  
A Estatística: caracterização e aplicação 
na educação. Análise de dados 
estatísticos. Planejamento de Pesquisa e 
apresentação de dados: tabulação e 
gráficos. Descrição numérica de dados: 
medidas de tendência central, medidas 
de dispersão e separatrizes. Médias, 
medidas e desvio padrão.   

54 

Alfabetização e Letramento Abordagem histórica da alfabetização no 
contexto educacional brasileiro. 
Processos de alfabetização e alternativas 
metodológicas. A função social da escrita 
em uma sociedade letrada. Escrita e 
desenvolvimento humano. Aquisição e 
desenvolvimento da escrita. Produção e 
apropriação da leitura e da escrita na 
escola: uma metodologia de 
alfabetização a partir do texto. Didática 
da alfabetização.  

54 

Educação e Meio Ambiente Relação homem-natureza. Ciências, 
tecnologia e degradação ambiental. 
Ciência, tecnologia, ambiente social e 
natural. Abordagens metodológicas e 
práticas de educação ambiental. Visão 
sistêmica  e interdisciplinar na 
abordagem das questões ambientais.  

54 

Direitos Humanos e Políticas 
Públicas 

Noções de direito, democracia, ética, 
cidadania e direitos humanos. 
Fundamentação e gerações dos Direitos 
Humanos. Declaração Universal dos 
Direitos Humanos. Direitos da criança e 
do adolescente. Programa nacional de 
Direitos Humanos. Estado, Sociedade e 
Políticas Públicas. Os direitos humanos e 
as políticas públicas. As organizações 
governamentais e as parcerias na 
implementação de políticas públicas. 
Movimentos Sociais: atores sociais, 
participação e governabilidade. 
Elementos éticos e políticos para análise 
e intervenção nas práticas educativas. 

36 

Educação Inclusiva Aspectos históricos, políticos, funcionais 
e científicos da educação especial. A 
produção histórica e social da igualdade, 
da diferença e da deficiência. O trabalho 
pedagógico com a diversidade. 
Aprendizagem e ensino. A educação 
numa perspectiva sócio-histórica e a 
escola inclusiva. Educação Inclusiva para 
cegos e com baixa visão.  

54 



Conteúdos e Metodologias do 

Ensino de Linguagem I 

A comunicação humana. A linguagem 
como sistema simbólico representativo 
das interações humanas. Realidade 
linguística da criança. Língua oral e 
escrita. Didática da Língua Portuguesa. 
Conteúdos e princípios metodológicos 
para o ensino de linguagem. Elementos 
metodológicos para a análise e 
intervenção nas práticas educativas. O 
ensino da Língua Portuguesa nos anos 
iniciais. 

72 

Metodologias para Iniciação à 

Prática da Pesquisa e Extensão II 

Metodologia do trabalho acadêmico 
cientifico.  Abordagem metodológica da 
pesquisa. Concepções metodológicas de 
pesquisa. Instrumental teórico - prático 
para elaboração e operacionalização de 
projetos de pesquisa. Instrumental 
teórico-prático para a coleta, 
sistematização e análise dos dados. 

36 

 

4º FASE  

Disciplinas Ementa CH 

Didática da Educação a Distância Processos de comunicação e docência na 
EaD. Docência e tutoria. Sistemas tutoriais. 
Tutoria presencial e online.  Formação de 
professores para  EaD.  Didática da EaD. 
Estratégias e metodologias para a docência 
em EaD. 

54 

Educação Sexual: interfaces 

curriculares 

Sexualidade como tema transversal. 
Educação sexual: interfaces curriculares na 
construção do projeto político-pedagógico na 
escola. Produção de projetos intencionais de 
educação sexual em organizações educativas. 

54 

Conteúdos e Metodologias do 

Ensino de 

Matemática III 

As operações aritméticas e seus significados 
matemáticos. A escrita numérica. Sistemas 
de numeração. Número: a oralidade e a 
escrita. Procedimentos orais de cálculo. 
Cálculo escrito. Operações aritméticas e os 
cálculos: Adição e subtração, multiplicação e 
divisão. Geometria métrica. Medidas e 
frações. Elementos metodológicos para a 
análise e intervenção nas práticas 
educativas. O ensino de Matemática nos anos 
iniciais. 

54 

Conteúdos e Metodologias do 

Ensino de História I 

A História e a prática pedagógica. A 
sociedade: diferentes formas de vida, de 
escolas e de família. Fontes históricas. As 
diferentes culturas e sociedades. Diferentes 
tempos e memórias. A construção do Brasil 
Moderno. Diferentes processos de 
colonização, imigração e modernização. 
História como ciência. História do Brasil e de 
Santa Catarina: processos econômicos, 

54 



ambientais, sociais, culturais e políticos 
fundamentais. Didática do ensino de História. 
Conteúdos e princípios metodológicos para o 
ensino de História. Elementos metodológicos 
para a análise e intervenção nas práticas 
educativas. O ensino de História nos anos 
iniciais. 

Conteúdos e Metodologias do 

Ensino de Linguagem II 

Leitura: o contato inicial com o texto e a 
construção dos sentidos. A gramática do 
texto em favor da Leitura e da Produção 
Textual. Interpretação de texto. Redação. 
Gramática. A gramática do Texto em favor da 
Leitura e da Produção Textual. Realidade 
linguística da criança e do adulto. Linguagens 
artísticas. Didática da Língua Portuguesa.  A 
Produção Textual nas Séries Iniciais do Ensino 
Fundamental. Conteúdos e Princípios 
metodológicos para o ensino de Linguagem e 
da Língua Portuguesa. Elementos 
metodológicos para a análise e intervenção 
nas práticas educativas. O ensino da Língua 
Portuguesa nos anos iniciais. 

54 

Análise e Produção Textual II Práticas de texto acadêmico. Leitura e 
análise de textos produzidos no curso. 
Reescrita dos textos produzidos. Artigo 
científico. 

 

Análise e Produção Textual I  

(Disciplina da 1ª. Fase) 

A leitura e a produção textual. A estrutura do 
texto acadêmico. Textualidade e 
argumentação na produção do texto 
acadêmico. Gêneros textuais da esfera 
acadêmica: definição, finalidade e 
formatação. 

36 

 
3. DA INSCRIÇÃO E ATIVIDADES 
 
3.1. As inscrições estão abertas no período de 29/08/11 a 09/09/11. 
 
3.2. As inscrições deverão ser feitas na página do Moodle “Produção de Materiais 
Didáticos”, anexando a ficha de inscrição e o plano da disciplina, conforme modelo 
disponibilizado e os documentos exigidos. 
 
3.3. Os professores selecionados deverão participar de todas as etapas de 
desenvolvimento e material, a saber: 

a. Realizar inscrição, incluindo a proposta de desenvolvimento do Caderno 
Pedagógico da Disciplina 

b. Participar na elaboração do Plano de Trabalho e Aprovação do Cronograma de 
Execução da Disciplina. 

c. Elaborar Plano de Ensino da Disciplina 
d. Participar da Capacitação com a Equipe de Desenvolvimento de Material Didático 

(Caderno Pedagógico, Atividades de Avaliação e Web-aulas). 
 
3.4. Os professores deverão produzir: Caderno Pedagógico, Atividades de Avaliação, 
Conteúdo para o Ambiente Virtual de Aprendizagem, Web-aula, seguindo os roteiros e 
templates gerados para cada atividade. 



 
3.5. Os professores selecionados deverão cumprir rigorosamente o Cronograma de 
Execução da disciplina a ser disponibilizado pela coordenação do processo e equipe de 
produção. 
 
 
4. DO CONTRATO E REMUNERAÇÃO 
 
 
4.1. Os professores deverão assinar “Termo de Cessão de Direitos de Uso da Obra” e o 
“Termo de Cessão de Veiculação de Imagem”, antes da produção das respectivas mídias. 
 
4.2. Os candidatos deverão apresentar no momento da inscrição o Plano de 
Desenvolvimento da Disciplina.  

4.3. O pagamento será feita por meio de bolsas de estudo e pesquisa concedidas pela 
CAPES/MEC e pagas pelo FNDE/MEC, conforme disposto na Resolução CD/FNDE nº 26, de 
5 de junho de 2009. 

4.4. O valor por disciplina será um total de 4 (quatro) bolsas/CAPES, no valor de 1300,00 
(mil e trezentos reais). 

 
5. DOS REQUISITOS E DA SELEÇÃO 
 
5.1.  Para se candidatar ao desenvolvimento de uma disciplina, o professor deverá 
possuir um dos requisitos a seguir: 
 
a) Possuir formação inicial na disciplina optada. 
b) Possuir experiência de docência na área ou na disciplina optada. 
c) Ter sido selecionado em Concurso Público ou Processo Seletivo para a área. 
 
5.2. As propostas apresentadas serão analisadas pelas Coordenações de Curso 
UAB/Desenvolvimento de Material Didático e pela Coordenação de Curso CEAD/UDESC. 
 
 
6. DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS  
 
6.1. Os casos omissão serão analisados e resolvidos pela Comissão de Avaliação, com 
base nos critérios definidos neste edital. 
 
6.2. Quando não houver inscritos, serão convidados professores externos, considerados 
os requisitos constantes neste edital. 
 
Florianópolis (SC), 29 de agosto de 2011. 
 

 
_____________________________________ 

Prof. Dr. Estevão Roberto Ribeiro 
Diretor Geral do CEAD  

 

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

