PORTTARIA PR nºº 20/2014 de
d 26 de maaio de 2014.

Aberttura de innscrições e estabeleccimento dee normas para
ingre
esso no Cursso de Aperffeiçoamento
o em Docênncia na Educcação
a Disstância – A
Aprendizage
em Baseada em Probblemas/Projjetos,
com atribuição dde Bolsa de Iniciação à Docência EEaD da UNIV
VESP

O Diretor Acad
dêmico resspondendo pelo expe
ediente da Presidênciia da Fund
dação
Universidade Virtual do Esstado de Sãão Paulo (U
UNIVESP), no
n uso de suas atribu
uições
P
qu e A UNIVER
RSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE
E SÃO
legais expede a presente Portaria,
PAULLO ‐ UNIVESP, por inte
ermédio dee seu Programa de Bolsas de Apooio Acadêm
mico e
Tecnológico, qu
ue tem com
mo objetivoo proporcionar a formação e o aaperfeiçoam
mento
técniico, docentte, científicco e tecnoológico de alunos de
e instituiçõões públicaas ou
privaadas, do enssino técnico
o de nível m
médio e do ensino supe
erior, aprovvado em reunião
de seeu Conselho
o de Curado
ores em 14 de fevereiro de 2014, torna públiica a abertu
ura de
inscrrições e esttabelece ass normas ppara o proccesso de se
eleção de ccandidatos para
ingreesso no 2º semestre de 2014 nno Curso de
d Aperfeiçoamento eem Docência na
Educcação a Disttância – Aprrendizagem
m Baseada em Problemas/Projetoss, com atribuição
de Bo
olsa de Iniciação à Doccência EaD dda UNIVESP
P.
1. DA
AS DISPOSIÇÕES GERA
AIS
1.1. A área de educação a distância vem se desstacando na oferta dee cursos de nível
supeerior por permitir atender, com qu
ualidade, a estuda ntes disp
persos
geoggraficamentte. Nesse contexto,
c
o objetivo do curso é dar proosseguimentto às
ativid
dades de formação
f
de
d recursoos humanoss capacitad
dos a miniistrar curso
os na
modalidade a distância,
d
com base nnas Tecnolo
ogias de Infformações e Comuniccação,
especialmente naqueles que utilizem
m metodologias ativas de aprend izado, nos quais
há grrande particcipação do corpo disceente em suaa própria formação.
1.2. O curso
o de Aperfeiçoamentto em Docência na Educação a Distânccia –
B
em
m Problemass/Projetos, com atribuição de Bol sa de Iniciação à
Apreendizagem Baseada
Docêência EaD da
d UNIVESP, no âmbitoo da modalidade 2‐ ID
D, enquadraa‐se na cate
egoria
de Pó
ós‐Graduaçção lato sensu, destinanndo‐se a pe
essoas com prévia gradduação nas áreas
de En
ngenharia, Pedagogia e Licenciatuuras.
1.3. A estruturaa didática do
o curso é coomposta de
e uma parte
e teórica coom 192 (Cento e
noveenta e duass) horas de
e atividade s e uma parte prática supervisi onada com
m 288
(Duzentos e oiteenta e oito)) horas e re alizada em Polos de Ap
poio Presenncial da UNIVESP

ondee ocorrem os cursos de graduuação de Licenciatura
L
a em Ciên cias Naturais e
Mateemática e de Engenharria.
A paarte teóricaa tem como ementa: O Curso de Aperfeiçoamento em Educaçção a
Distâância ‐ Aprendizage
A
m Baseadda em Prroblemas/Projetos prropõem fo
ormar
educcadores parra lidar com
m as temátticas descriitas no títu
ulo do cursso, com esp
pecial
linguagens nas aulas, nos
ênfasse a: A) In
ncorporar novas
n
tecn ologias e diferentes
d
proceessos formativos e no
os currículoss de formaçção; B) Introduzir outrras formas de se
concceber as rellações entre alunos e professore
es na produ
ução de connhecimento
os; C)
Compreender o impacto de redes socciais e de am
mbientes co
olaborativoss e cooperaativos
otidiano do
os processoss educativo s formais; D)
D Repensar a educaçãão, considerrando
no co
as dimensões complemen
c
ntares de cconteúdos, formas/metodologiass e de relaações
entree os sujeitos da educaçção.
A paarte prática consiste em
e experiê ncia didáticca real na mediação dde produçãão de
conh
hecimentos com grupo
os de até 54 (cinque
enta e quattro) alunoss dos Curso
os de
Grad
duação da UNIVESP em
e desenvvolvimento no períod
do. Estas aatividades serão
exerccidas com a supervisão de form
madores au
utores e fo
ormadores profissionaais da
UNIV
VESP.
A meetodologia adotada no
o curso é innovadora e voltada ao
o Aprendizaado Baseado em
Projeetos/Probleemas, da cattegoria de m
metodologiias ativas de
e ensino, cuuja caracterrística
essen
ncial é a grande
g
parrticipação ddo aluno no
n processso pedagóggico, atravé
és de
ativid
dades de projetos ou de reso lução de problemas,
p
realizadoss em pequ
uenos
subggrupos, geraalmente de 6 (seis) alunnos.
1.4.
O ingreesso ao curso
c
será realizado
o mediante
e processoo seletivo para
preenchimento de até 130 (cento e triinta) vagas..
1.5. A realizaçãão do proce
esso seletivoo ficará a caargo de Comissão de SSeleção indicada
por m
meio de porrtaria especcífica.
1.6. Aos candid
datos selecionados, deesde que nãão tenham vínculo em
mpregatício,, será
buído um au
uxílio financceiro mensaal na formaa de Bolsa de
d Iniciaçãoo à Docênciaa EaD
atrib
do Prrograma dee Bolsa da UNIVESP,
U
naa modalidad
de 2 – ID, no
o valor atuaal de R$ 2.58
87,20
(doiss mil quinheentos e oite
enta e sete reais e vintte centavoss). O auxílioo será conce
edido
por 6 (seis) messes, podendo ser prorroogado.
1.7. Os candid
datos poderrão ser graaduados, esspecialistas,, mestres oou doutores nas
áreass de Pedaggogia, Licen
nciatura e Engenhariaa, com ao menos 02 (dois) ano
os de
expeeriência ou título
t
de Me
estrado.

1.8. Aos futurros egresso
os com approvação do
d Curso de Aperfeiiçoamento será
outo
orgado o Certificado de
e Aperfeiçoaamento em
m Educação a Distância ‐ Aprendizagem
Baseada em Pro
oblemas/Pro
ojetos, com
m 480 (quatrrocentos e oitenta)
o
horras de curso
o.
2. DA
A INSCRIÇÃO
O
2.1. O período para
p
inscrição e submi ssão do Plaano de Atividades a serr realizado pelos
cand
didatos à bo
olsa, compre
eende os di as entre 27
7 de maio e 4 de junho de 2014.
2.2. As inscriçõees serão efe
etuadas no site da UNIIVESP: http://www.uniivesp.br, occasião
em q
que deverão
o ser postad
dos os segu intes docum
mentos:
a) documentoss pessoais: RG e CPFF (cópia); RNE ou pa
assaporte ppara candidatos
ópia) e resp
pectivo vistto de permanência/esttudante e, para candidatos
estraangeiros (có
do seexo masculiino, Certificado de Res ervista (cóp
pia);
b) hisstórico esco
olar do cursso de graduaação conclu
uído (cópia);
c) dip
ploma de Graduação, de
d Mestrad o ou de Doutorado com
m validade nacional;
d) Cu
urriculum Viitae no mod
delo Lattes completo do
d CNPq (ww
ww.cnpq.brr);
e) foto 3x4 recente;
f) com
mprovante de residênccia (cópia);
g) formulário eleetrônico de
e inscrição aacessível no
o site: http:///www.univvesp.br;
h) Plano de Attividades proposto
p
paara ser dessenvolvido no curso/á
/área em que
q
o
cand
didato preetende atuar, cujo modelo encontra‐se dispoonível no site
http:://www.uniivesp.br;
i) Meemorial, sob
b a forma de
d texto, dee no máximo 5 (cinco) laudas (Tim
mes New Ro
oman,
fontee 12, espaçço 1,5), co
ontendo um
ma descriçãão qualitativa da trajeetória pessoal e
acadêmica;
j) Declaração dee Desimpedimento do Aluno com relação à percepção
p
dde outras bolsas,
cujo modelo enccontra‐se disponível noo site http:://www.univesp.br;
2.3. No momeento da insscrição, os candidatos deverão in
ndicar o(s) polo(s) em
m que
preteendem deseenvolver a parte
p
práticca do curso.
2.4. Uma vezz efetivada a inscriçãão, não será permitid
da qualqueer alteração
o. As
n atenderrem ao estaabelecido ne
este Edital não
n serão hhomologadaas.
inscrrições que não
2.5. As inform
mações prrestadas nno Formulário de Inscrição
I
ssão de in
nteira
respo
onsabilidad
de do candidato, fican do a UNIVEESP no dire
eito de exclluir do processo
selettivo aquele que o preencher com dados incorrretos, incompletos ouu rasurados,, bem

como
o se constatado, posteriorment e, que os dados forn
necidos sãoo inverídico
os ou
falso
os;
2.6. Não haverá, em qu
ualquer hippótese, insscrição con
ndicional o u aceitação de
docu
umentação incompleta;
2.7. Cada pedid
do de inscrrição const ituirá um processo,
p
com
c
todas as suas pááginas
numeradas sequ
uencialmen
nte e rubricaadas pelo Presidente da Comissãoo de Seleção
o.
A SISTEMÁTTICA DE AVA
ALIAÇÃO
3. DA
3.1. A seleção dos
d candidatos à bolsa será operacionalizada pela Comisssão de Sele
eção.
dos os segu
uintes aspecctos, sem ordem
o
3.2. Na avaliaçãão do candidato serãoo considerad
de p
prioridade: (a) habilidaade para esscrever sob
bre tema da área em que conco
orre à
bolsaa, com conssistência de
e argumentaação, coerê
ência lógica e clareza dde expressão; (b)
produção cientíífica e (c) exxperiência pprofissional do candidato.
3.3. A sistemáticca de avaliaação consta rá de 2 (duaas) etapas:
1ª Ettapa: Análisse da docum
mentação accompanhad
da do Memorial e do CCurriculum Vitae,
V
de caaráter eliminatório e classificatór
c
rio e subsequente hom
mologação das inscrições −
Divulgação do resultado:
r
9 de Junho de 2014, no
n Mural da UNIVESP PPGE e no
o sítio
http:://www.uniivesp.br
SOM
MENTE OS CANDIDATO
C
OS COM INSSCRIÇÕES HOMOLOGA
H
ADAS PODEEM PROSSE
EGUIR
NO P
PROCESSO DE
D SELEÇÃO
O.
2ª EEtapa: Análise do Plano de Ativvidades pela Comissã
ão de Seleçção, de caaráter
elimiinatório e classificató
ório. A Com
missão de Seleção atribuirá
a
a cada Plan
no de
Ativid
dades umaa nota de zero
z
a dez, sendo con
nsiderado eliminado
e
o candidato
o que
obtivver a nota in
nferior a sette.
A claassificação final
f
será publicada noo dia 16 de junho de 2014,
2
no Muural da UNIVESP
PPGEE e no sítio http://www
w.univesp.bbr
4. DA
A CLASSIFICAÇÃO FINA
AL
4.1. Os candid
datos aprovvados em todas as etapas
e
serã
ão classificaados em ordem
decreescente da Média Finaal.
4.2. Na hipótese de iguald
dade de ponntos, para fins de classsificação, tterá preferê
ência,
sucessivamentee, o candidato: a) com maior nota no Plano de
d Atividadees; b) com maior
m
nota no Curricullum Vitae; c)
c mais idosso.
4.3. O número de
d bolsas co
oncedidas ppoderá ser in
nferior ao número
n
ofe recido.
5. DO
OS RECURSO
OS

5.1. O prazo paara interposição de reecursos serrá de 48 (q
quarenta e oito) horass, em
qualq
quer uma das
d etapas da seleção,, após a publicação do
o resultado parcial ou final,
tendo como data inicial o 1º dia útil subsequen
nte. Não se
erão prestaddas informaações
sobree o resultad
do do proce
esso seletivoo por telefo
one.
5.2. O recurso deverá
d
ser individual, ccom a indicação precissa do objetoo e da esferra em
que o candidatto se julgarr prejudica do, devidamente fundamentadoo, acompan
nhado
pre que posssível dos co
omprovantees das irreggularidades apontadas,, encaminhado à
semp
Presiidência da Comissão
C
de
e Seleção e protocolad
do no Protocolo Geral dda UNIVESP
P.
5.3. Será indeferido de imediato o pedido de recurso não funndamentado ou
apresentado fo
ora do prazzo estipuladdo no item
m 5.1 ou não
n subscriito pelo prróprio
didato.
cand
5.4. Os recursos enviados por Fax, Intternet ou Viia Postal não serão aceeitos.
5.5. Todos os recursos serão
s
publiicados no Mural da UNIVESP PPPGE e no sítio
http:://www.uniivesp.br
5.6. EEm nenhum
ma hipótese
e serão aceiitos pedidos de revisão
o de recurs os e recursos de
recurrsos.
5.7. Recursos cujo teor desrespeitee a Comissão de Se
eleção serãão liminarm
mente
indefferidos.
6. DA
AS MATRÍCU
ULAS
6.1. As matrícculas no Curso
C
de A
Aperfeiçoam
mento em Docência de Educaçção a
Distâância, com atribuição
a
de
d Bolsa de Iniciação à Docência da
d UNIVESPP, na modalidade
2 – ID e a assinatura do co
orresponde nte instrum
mento contrratual de boolsa da UNIVESP
o efetivadaas no perííodo a serr divulgado
o no Mura
al da UNIV
VESP e no sítio
serão
http:///www.univvesp.br
6.2. Na mesmaa oportunid
dade, já n a qualidade de bolsista, o inteeressado de
everá
apresentar com
mprovante de
d abertura de conta bancária
b
jun
nto ao Bancco do Brasil S/A,
figurando como
o titular.

7. DA
AS DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1. A
As primeiraas aulas teó
óricas do cuurso serão realizadas na
n cidade dde São Paullo, de
form
ma presenciaal, nos diass 1, 2 e 3 dde julho, ocasião em que
q receberrão assinados os
contratos de concessão dass Bolsas de estudo. A presença
p
do
os aprovadoos é obrigatória.

7.2. A inscrição do candidaato implica a aceitação
o pelo mesm
mo das norm
mas e instru
uções
para o processo
o de seleçãão, contidass neste Edittal e nos co
omunicadoss já emitido
os ou
que vvierem a seer tornados públicos.
7.3. Qualquer regra
r
prevista neste Eddital poderá ser alterad
da, a qualquuer tempo, antes
m
nnova publicaação do ite
em ou itenss eventualm
mente
da reealização das provas mediante
retifiicados, alterados ou co
omplementaados.
7.4. Os documeentos que in
nstruírem oos pedidos de
d inscrição
o serão devoolvidos som
mente
aos ccandidatos não aprovvados mediiante solicittação, apóss a conclussão do processo
selettivo.
7.5. De todas as reuniões da Comissãão de Seleçção serão la
avradas ata s, em que serão
regisstradas as ocorrências
o
verificadass e as decissões tomadas, devidam
mente assin
nadas
peloss membros.
7.6. A documen
ntação dos candidatos
c
não selecio
onados que
e não solicittarem devolução
será descartadaa após o fechamento doo período da
d primeira matrícula.
7.7. Os casos omissos serão resoolvidos pella Comissã
ão de Seleeção, ouvida a
s
quee necessário
o.
Procuradoria daa UNIVESP, sempre

Walldomiro Loyyolla
Diretor Acadêmico,
A
responden
ndo pela Pre
esidência.

