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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

Coordenação do curso de Especialização em Mídias Digitais para a Educação - Modalidade a distância
  

EDITAL Nº 10/UAB - COORD. ESPEC. MDE/EAD/2020

Processo nº 23108.091400/2020-75

Edital Retificador nº 002/FCA/2020 ao Edital nº 003/2020/FCA/UFMT

 

A Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), por meio da Faculdade de Comunicação e Artes
(FCA), torna público o presente Edital Retificador nº 002/FCA/2020 ao Edital nº
003/2020/FCA/UFMT, relativo ao processo seletivo para professor formador e orientador que atuarão
como bolsista no Curso de Especialização  (Pós-Graduação Lato Sensu) em Mídias Digitais para a
Educação, na modalidade a distância, no âmbito da Universidade Aberta do Brasil (UAB)

 

ONDE SE LÊ:

3. DOS REQUISITOS 

3.1. Ser docente efetivo na UFMT, com matrícula confirmada no ato da inscrição (SIAPE). 

3.1.1. No caso de não serem preenchidas as vagas disponibilizadas, será admitida a participação de
professores externos a esta Universidade e de servidores técnicos administrativos em educação da
Universidade Federal de Mato Grosso; 

3.2. Possuir bacharelado em Comunicação (e suas habilitações) e/ou Educação (licenciaturas) e/ou
áreas afins; 

3.3. Ter experiência de no mínimo 1 ano no magistério superior;

3.4. Ter experiência, com mais de um ano de exercício de magistério, na educação básica como
participantes de projetos de pesquisa e de desenvolvimento de metodologias de ensino na área de
formação inicial e continuada de professores de educação básica;

3.5. Experiência com pesquisa em programas (stricto sensu), por meio da comprovação de titulação
mínima de mestrado; 

3.6. Estar apto ao recebimento de bolsas, consoante à determinação que consta no item 5 desta
Chamada Pública e nos atos normativos apresentados no início da presente chamada pública; 

3.7. Atender às exigências da Lei nº 11.273 de 06/02/2006 e o disposto nas Portarias CAPES n° 183/de
21/10/2016, nº 15 de 23/01/2017 e nº 102 de 10/05/2019 suas complementações ou de Legislação
aplicável.

3.8. Formação e atitude compatíveis com a atividade de articulação e desenvolvimento das disciplinas
a serem ofertadas e destas com os tutores e estudantes matriculados no curso, nos programas e projetos
do sistema UAB; 

3.9. Não ser estudante do Curso ao qual está concorrendo para vagas de bolsista CAPES para exercer a
função de Professor Formador e/ou Orientador.

 

LEIA-SE:



3. DOS REQUISITOS 

3.1. Ser docente efetivo na UFMT, com matrícula confirmada no ato da inscrição (SIAPE). 

3.1.1. No caso de não serem preenchidas as vagas disponibilizadas, será admitida a participação de
professores externos a esta Universidade e de servidores técnicos administrativos em educação da
Universidade Federal de Mato Grosso; 

3.2. Possuir bacharelado em Comunicação (e suas habilitações) e/ou Educação (licenciaturas) e/ou
áreas afins; 

3.3. Ter experiência de no mínimo 1 ano no magistério superior;

3.4. Estar apto ao recebimento de bolsas, consoante à determinação que consta no item 5 desta
Chamada Pública e nos atos normativos apresentados no início da presente chamada pública; 

3.5 Atender às exigências da Lei nº 11.273 de 06/02/2006 e o disposto nas Portarias CAPES n° 183/de
21/10/2016, nº 15 de 23/01/2017 e nº 102 de 10/05/2019 suas complementações ou de Legislação
aplicável.

3.6. Formação e atitude compatíveis com a atividade de articulação e desenvolvimento das disciplinas
a serem ofertadas e destas com os tutores e estudantes matriculados no curso, nos programas e projetos
do sistema UAB; 

3.7 Não ser estudante do Curso ao qual está concorrendo para vagas de bolsista CAPES para exercer a
função de Professor Formador e/ou Orientador.

 

E ainda,

 

ONDE SE LÊ:

ANEXO I - FICHA DE INSCRIÇÃO 

1. DADOS PESSOAIS  

NOME:_____________________________________________________________________

RG: _________________________ ÓRGÃO EXPEDIDOR: _____________ UF: _________

CPF:___.___.___-___ DATA DE NASCIMENTO: _____/_____/_____ 

NATURALIDADE: ______________________________________________ UF: _________

NACIONALIDADE: __________________________________________________________  

2. ENDEREÇO  

RUA: ____________________________________________________ Nº:________________ 

BAIRRO: ___________________________________________________________________ 

CIDADE: ________________________________________________UF:________________

TELEFONES: _______________________________________________________________  

E-MAIL: ___________________________________________________________________ 



3. DADOS DA FORMAÇÃO 

CURSO DE GRADUAÇÃO:___________________________________________________ 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO:__________________________________________________  

DATA DE CONCLUSÃO: _______/_______/__________ LOCAL:__________________ 

 

DATA: _____/ _____/______. 

ASSINATURA DO CANDIDATO (A)

CPF:

 

LEIA-SE:
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NOME:_____________________________________________________________________

RG: _________________________ ÓRGÃO EXPEDIDOR: _____________ UF: _________
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RUA: ____________________________________________________ Nº:________________ 

BAIRRO: ___________________________________________________________________ 

CIDADE: ________________________________________________UF:________________
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E-MAIL: ___________________________________________________________________ 
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CURSO DE GRADUAÇÃO:___________________________________________________ 
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DATA DE CONCLUSÃO: _______/_______/__________ LOCAL:___________________ 

 

4. DISCIPLINAS PLEITEADAS (assinale com um X)

1º semestre 

Disciplinas pleiteadas (escolha no máximo três) Qtdade de Período Intensivo da



bolsas Disciplina
(    ) A cibercultura e a educação (30h) 02 1º semestre de 2021
(    ) Mídias digitais na educação (30h) 02 1º semestre de 2021
(    ) Suportes digitais em sala de aula (30h) 02 1º semestre de 2021
(    ) Busca de informação em bases de dados digitais
(30h) 02 1º semestre de 2021 

 

2º semestre 

Disciplinas pleiteadas (escolha no máximo três) Qtdade de
bolsas

Período Intensivo da
Disciplina

(    ) Mídias digitais e legitimação da diversidade cultural
(30h) 02 2º semestre de  2021

(    ) Planejamento pedagógico e as mídias digitais (30h) 02 2º semestre de  2021
(    ) Os ambientes virtuais de educação e o letramento
digital (30h) 02 2º semestre de  2021

(    ) Produzindo conteúdos com mídias digitais (30h) 02 2º semestre de  2021
(    ) Metodologia Científica (30h) 02 2º semestre de  2021

 

3º semestre

Orientação Períodos Intensivos da orientação
(    ) Produção de Trabalho individual de conclusão de curso 2021/2 e 2022/1

* Cada orientador deverá orientar pelo menos 05 alunos. 

** Máximo 6 bolsas por semestre para cada professor

 

DATA: _____/ _____/_______. 

ASSINATURA DO CANDIDATO (A)

CPF:

 

Atenciosamente,

Aclyse de Mattos

Diretor da Faculdade de Comunicação e Artes 

 

Claudia da Consolação Moreira

Coordenadora da Especialização em Mídias Digitais para a Educação

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA DA CONSOLACAO MOREIRA, Coordenador(a)



logotipo
do curso de Espec. em Mídias Digitais para a Educação EaD - SETEC - REITORIA - UFMT, em
21/12/2020, às 18:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

logotipo
Documento assinado eletronicamente por ACLYSE DE MATTOS, Diretor(a) da Faculdade de
Comunicação e Artes - FCA/UFMT, em 21/12/2020, às 20:01, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

QRCode
Assinatura

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.ufmt.br/sei/
controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 3132218 e o código CRC 806C36B0.

Referência: Processo nº 23108.091400/2020-75 SEI nº 3132218
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