MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

PROCESSO SELETIVO nº. 24/2017/CERFEAD
EDITAL PARA SELEÇÃO DE PROFESSOR ORIENTADOR
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO LATO SENSU EM GESTÃO EM SAÚDE

A Reitora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (IFSC), no uso
de suas atribuições legais, torna pública a abertura das inscrições e as normas que regerão o Processo
Seletivo, com vistas à contratação temporária de Professores Orientadores para o Curso de
Especialização Lato Sensu Gestão em Saúde, no âmbito do Departamento de Educação a Distância –
DEAD do IFSC, na modalidade a distância.
1 CRONOGRAMA
DATA
23/06/17 a 02/07/17
10/07/2017

11/07/2017

13/07/17
24 a 28/7/17
01/08/2017
02/08/2017
03/08/2017

EVENTO
Período de Inscrições
Publicação do Resultado Parcial da 1ª etapa –
Análise de Documentos
Data para encaminhamento de recurso referente
ao

Resultado

da

1ª

etapa

(Análise

de

Documentos) e divulgação dos locais e horários
das entrevistas
Publicação do Resultado da 1ª etapa – Análise de
Documentos
2ª etapa - Entrevistas
Publicação do resultado parcial da 2ª etapaEntrevistas
Data para encaminhamento de recurso referente
ao Resultado Parcial da 2ª etapa – Entrevistas
Publicação do Resultado Final
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1.1 O cronograma estipulado poderá ser alterado, caso haja situações imprevisíveis que
retardem/adiantem o andamento das atividades previstas no presente processo seletivo.
2. LINHAS DE PESQUISA
2.1 O candidato deverá se inscrever em uma (01) linha de pesquisa do Curso de Especialização Lato Sensu
Gestão em Saúde, conforme descritas a seguir:

LINHAS DE PESQUISA
01-Gestão do Trabalho e

Educação em Saúde

2 – Sistema, políticas e
serviços de saúde

03

–

farmacêutica

DESCRIÇÃO DA LINHA DE PESQUISA
Essa linha de pesquisa dá espaço para investigações que levem em
consideração os aspectos implicados no desenvolvimento do trabalho nos
serviços. O trabalho abarca questões que se referem ao objeto de trabalho (o
cliente, o profissional, o usuário), aos instrumentos de trabalho (materiais e
processos que permeiam e mediam o trabalho em si) e a finalidade com que se
desenvolve uma atividade (ganho de qualidade, melhor aproveitamento de
insumos, redução de acidentes e maior produtividade). Pode-se tanto estudar o
trabalho nos seus elementos isolados como estudá-lo enquanto um processo,
no seu todo, analisando todos os seus elementos. A Educação em Saúde dá
espaço a investigações que tenham como foco a qualificação das pessoas
envolvidas na terapêutica em saúde, sejam elas clientes, profissionais ou
mesmo gestores. Sendo assim nesta linha temos a abordagem de aspectos
pertinentes ao desenvolvimento das potencialidades desses atores para dar
efetividade às ações propostas nos serviços e/ou nas políticas de saúde, como:
compreender como têm sido utilizados os equipamentos de proteção individual
e VPI no desenvolvimento do trabalho hospitalar; avaliar os programas de
Educação em Saúde, aplicados aos pacientes hipertensos nas Unidades
Básicas de Saúde.
Esta linha de pesquisa propõe investigar o sistema de saúde vigente no Brasil e
sua organização. Realizar análise dos serviços locais existentes, identificando
problemas e propondo estratégias de intervenção aos mesmos. Aqui podemos
trabalhar com temas, como: pesquisa nos serviços da Estratégia da Saúde da
Família; redes de atenção; grupos de atenção à saúde como hipertensos,
diabéticos, etc.

Assistência Nesta linha de estudo temos questões relacionadas a Politica Nacional de
Saúde no que concernente à gestão da assistência farmacêutica é o que
propõe esta linha de pesquisa. Envolve ações voltadas à promoção, proteção e
recuperação da saúde, tendo o medicamento e suas rotinas de prescrição,
armazenamento, distribuição e monitoramento da ação como objeto essencial
de pesquisa. Investiga a produção, seleção, dispensação, descarte e consumo
não controlado. Por exemplo: pesquisa na dispensação de medicamentos na
rede básica de Saúde; análise da fiscalização e controle sanitário de
medicamentos.

–
Avaliação
de Nesta linha de estudo propõem-se a avaliar as tecnologias utilizadas nos
tecnologias e economia serviços de saúde sugerindo intervenções, protocolos, estratégias ou
em Saúde
programas com vistas a fornecer informações úteis aos gestores como para
subsidiar reformulações e implementações as ações de saúde, como:
04

REITORIA
R.14 de Julho, 150 – Enseada dos Marinheiros
Coqueiros - 88075-010 – Florianópolis/SC
Fone: (48) 38779000
www.ifsc.edu.br

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

avaliação das tecnologias utilizadas em Unidades de Tratamento Intensivo;
implicações dos custos associadas as tecnologias utilizadas nos serviços de
saúde.
5 – Determinantes sociais

da saúde

Nesta linha são priorizadas pesquisas que tomem como foco os contextos
sociais, culturais, étnico/raciais, econômicos, comportamentais e psicológicos
em que as pessoas vivem e trabalham, influenciando diretamente nas doenças
e no acesso à saúde, o que muitas vezes promove a desigualdade ao acesso
desses serviços. Entende que as condições sociais têm influência na saúde da
população. A linha de pesquisa apoia projetos que promovam a discussão e
ações para o controle e minimização dessas ocorrências. Como área de
estudos e temática de pesquisa, pode-se investigar assuntos como: indicadores
sociais e de saúde de determinada população e intervir em aspectos
econômicos e estruturais, incluindo aspectos como educação em saúde,
acesso aos serviços e outros espaços sociais que podem se relacionar com
questões de saúde. Escolas, creches, centros comunitários, associações de
moradores, grupos religiosos, de apoio e suporte, ambientes de trabalho
insalubres ou não, são campos possíveis de investigação e pesquisa. Como
exemplo podemos considerar assuntos como: a importância dos determinantes
sociais na situação de saúde no bairro Campeche, no Município de
Florianópolis; as mudanças sociais na prática da saúde devido ao processo de
urbanização do município de Palhoça, Santa Catarina.

6 – Gestão da Vigilância a Nesta área podemos trabalhar pesquisas voltadas para a gestão das ações de
vigilância sanitária e epidemiológica, vigilância sanitária ambiental e saúde do
Saúde
trabalhador. Incentiva-se a investigação dos serviços básicos envolvidos na
produção e utilização de informações como base de dados nacionais, perfil
demográfico, prevenção de fatores de risco, etc. Por exemplo: propor ações de
vigilância visando melhorias na qualidade da saúde; gestão integrada na
vigilância e prevenção de acidentes de trabalho.
7 - Empreendedorismo e
gestão de pessoas

8
–
Gestão
Conhecimento

Esta linha de pesquisa propõe pesquisas que procuram desenvolver o perfil
empreendedor, apresentando técnicas de identificação e aproveitamento de
oportunidades, na aquisição e gerenciamento de recursos necessários ao
negócio, estimulando a criatividade e aprendizagem proativa na área de saúde,
bem como trabalhar o estímulo do capital humano no recrutamento e
desenvolvimento de talentos. Nesta proposta você pode pesquisar sobre: a
identificação de serviços que poderiam ser disponibilizados no local de trabalho
propondo ideias; a investigação do nível de conhecimento técnico e habilidades
na gestão de pessoas; um estudo de mercado, concorrência, ideia de produtos
e serviços que busca oferecer.

do Nesta linha de pesquisa considera-se estudos sobre a construção,
comunicação e difusão do conhecimento referentes à gestão dos protocolos de
assistência a saúde. Por exemplo: criação de um protocolo de assistência e
fluxo de atendimento a clientes diabéticos na rede básica de saúde;
informatização e banco de dados de pacientes recebidos em unidades de
pronto atendimento.

9 – Políticas Públicas e Visa o desenvolvimento de pesquisas relacionadas ao Sistema Único de Saúde
Planejamento em Saúde (SUS) no âmbito da saúde mental da população, atendimento,
acompanhamento e promoção da saúde bem como qualidade dos serviços de
Mental
saúde mental. Podem ser trabalhadas nesta área algumas questões como:
avaliação dos serviços de reinserção social do doente mental na comunidade;
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planejamento de atendimento psicossocial ao profissional de saúde que
trabalha com doentes mentais.
10 – Política Nacional de Esta linha de pesquisa compreende a investigação acerca de protocolos de
atendimento e humanização dos serviços de saúde aos clientes e, também,
Humanização
aos processos de trabalho humanizado dos profissionais de saúde, de acordo
com as diretrizes do Ministério da Saúde na Politica Nacional de Humanização.
Por exemplo: pesquisa no acolhimento dos usuários nas unidades de pronto
atendimento; gestão dos espaços físicos na humanização-ambiência;
humanização e a saúde do trabalhador; construção ou revisão do manual de
acolhimento no pronto atendimento.

2.2 A disponibilidade de vagas para Professor Orientador, a ser contratado como bolsista do Sistema
UAB, estará condicionada a haver no mínimo um total 05 alunos que optem pela orientação de cada
Professor.
2.3 A disponibilidade de vagas para Professor Orientador Voluntário, sem o benefício financeiro da
bolsa, estará condicionada a haver no mínimo 01 aluno que opte pela orientação de cada Professor.
3. DOS REQUISITOS PARA CANDIDATURA
3.1 Atender a um dos requisitos a seguir:
a) Ter experiência mínima de 3 (três) anos como docente no magistério superior;
b) Ter experiência mínima de 1 (um) ano como docente no magistério superior e titulação mínima
em nível de mestrado.
3.2 Atender à Lei nº 11.273 de 6/2/2006, à Portaria MEC nº 1.243, de 30 de dezembro de 2009, à
Portaria Conjunta CAPES/CNPq nº 2, de 22 de julho de 2014, e à Portaria CAPES nº 183, de 21 de
outubro de 2016,

que regulamenta as diretrizes para concessão e pagamento de bolsas aos

participantes da preparação e execução dos cursos e programas de formação superior, inicial e
continuada no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB)
3.3 No caso de candidato a vaga de Professror Orientador Voluntário, ter vinculo permanente como
docente do IFSC.
3.4 Ter disponibilidade para orientação de alunos do curso via Ambiente Virtual de Ensino
Aprendizagem.
3.5 Ter disponibilidade para participar das bancas de defesa designadas pelo coordenador de curso na
função de presidente e/ou participante arguidor, conforme as necessidades do curso.
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3.6 Ter disponibilidade para participar dos programas de capacitação a serem administrados pela
Instituição em datas e horários a serem definidos pela coordenação do CERFEAD.
3.7 No caso de candidato servidor do IFSC, atender à Resolução nº 020/2007/CD/IFSC, à Resolução
nº 024/2008/CD/IFSC, à Resolução CD Nº 13/2008CD/IFSC e à Resolução nº 19/2012/CD/IFSC,
referentes ao recebimento de bolsas, ao afastamento para capacitação e à carga horária.
4. DAS INSCRIÇÕES
4.1 As inscrições estarão abertas do 23/06/17 a 02/07/17.
4.2 As inscrições serão realizadas a partir do preenchimento de formulário eletrônico, disponível em
https://limesurvey.ifsc.edu.br/index.php/166779?lang=pt-BR

4.3 O IFSC não se responsabiliza por fatores de ordem técnica que impeçam o preenchimento e envio do formulário eletrônico.
4.4 O IFSC não se responsabiliza por eventuais problemas técnicos relacionados à internet e servidores de e-mails.
4.5 Não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição provisória, condicional e com documentação
incompleta.
4.6 Somente será aceita documentação encaminhada via formulário, na forma desse Edital.
4.7 O formulário eletrônico estará disponível do dia 23/06/17 a 02/07/17
4.8 O formulário eletrônico deve ser enviado devidamente preenchido até a data limite especificada
nesse Edital. O formulário devidamente preenchido pelo candidato deverá ser impresso ao final da
inscrição e servirá de comprovante ao atendimento deste requisito.
4.9 Não haverá possibilidade de preenchimento do formulário de inscrição após o prazo final.
4.10 O candidato poderá se inscrever em até 01 Linha de Pesquisa do Curso de Especialização Lato
Sensu Gestão em Saúde
4.11 Será considerado para efeitos de inscrição a última versão enviada do formulário preenchido
4.12 Para efeito de comprovação de envio será observada a data/hora constante no banco de dados do
sistema do formulário.
4.13 Ao formulário eletrônico deverão ser anexados os seguintes documentos, na seguinte ordem:
a) cópia digitalizada do diploma acadêmico de graduação, devidamente reconhecido pelo MEC, na
forma da legislação em vigor; (obrigatório);
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b) cópia digitalizada do diploma de pós-graduação devidamente reconhecido pelo MEC, na forma da
legislação em vigor; (se houver);
c) cópia digitalizada da comprovação do tempo de experiência como docente no magistério do ensino superior, (obrigatório);
d) cópia digitalizada da comprovação do tempo de experiência como professor em Educação a Distância - EaD (se houver);
e) Cópia digitalizada da comprovação do vínculo como docente ao quadro permanente do IFSC.
f) Currículo Lattes atualizado(obrigatório)
4.14 Os documentos solicitados, no item 4.13 desse Edital, deverão ser anexados ao formulário na
forma de sumário, com índice e páginas numeradas, em um único arquivo, em formato PDF,
respeitando o limite de 64MB.
4.15 O arquivo único, contendo a documentação, deverá ser nomeado da seguinte forma:
curso_unidade curricular_ linha de pesquisa nome do candidato
4.16 A inscrição com a ausência da documentação que comprove os requisitos constantes nos itens
3.1 será INDEFERIDA pela Comissão Examinadora.
4.17 Para efeitos de comprovação da experiência como docente no magistério do ensino superior
será aceito cópia da Carteira de Trabalho, declaração ou contracheque emitido pela instituição de
ensino empregadora.
4.18 Para efeitos de comprovação da experiência como professor em Educação a Distância será
aceita declaração de atividades realizadas na área de EaD emitida pela instituição de ensino
empregadora.
4.19 Para efeitos de comprovação do vínculo como docente ao quadro permanente do IFSC, será aceito
contracheque ou declaração emitida pela instituição.

4.20 Os dados informados no Formulário Eletrônico que: não tiverem documentos comprobatórios;
ou cujas informações não sejam suficientes para validar a informação ou estejam em condições
ilegíveis, não serão contabilizados na pontuação do respectivo item.
4.21 Caso a Comissão julgue necessário poderá, a qualquer momento, solicitar os documentos
originais citados no item 4.13
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4.22 Em caso de dúvidas acerca do processo de inscrição desse Edital, entrar em contato pelo e-mail
selecao-ead@ifsc.edu.br
4.23 Em caso de indeferimento da inscrição caberá recurso administrativo à Comissão Examinadora,
no dia 11/07/2017
4.24 O recurso deverá ser encaminhado pelo e-mail selecao-ead@ifsc.edu.br, conforme modelo do
ANEXO I, com o seguinte assunto: CANDIDATO PROFESSOR ORIENTADOR– Edital nº24
2017/CERFEAD – RECURSO – 1ª etapa
5. DA COMISSÃO EXAMINADORA
5.1 A Comissão Examinadora será composta por dois representantes da Coordenação do Curso de
Especialização Lato Sensu Gestão em Saúde e/ou do Centro de Referência em Formação e EaD –
CERFEAD.
6. DO PROCESSO SELETVO
6.1 O processo seletivo compreenderá duas etapas:
1ª Etapa – Análise de documentos
a) O resultado da análise de documentos será divulgado no dia 13/07/2017

, no endereço

http://www.ifsc.edu.br/ead-editais/editais-ead-cfead
b) A análise de documentos terá o valor máximo de 50 pontos 53 pontos, segundo pontuação
discriminada a seguir:
b1) Comprovação do vínculo como docente ao quadro permanente do IFSC-20 pontos
b2) Experiência comprovada como professor no magistério de ensino superior - 02 ponto por ano ou
fração, até o limite de 10 pontos;
b3) Experiência profissional como professor em Educação a Distância - 01 ponto por ano ou fração,
até o limite de 05 pontos;
b4) Experiência em orientação de TCC - 01 ponto por TCC (graduação, especialização, mestrado e
doutorado), orientado, até o limite de 08 pontos.
b3) Formação comprovada em nível de pós–graduação:
FORMAÇÃO

PONTOS
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Especialização

05 pontos

Mestrado

07 pontos

Doutorado

10 pontos

c) Para a pontuação citada no item 6.1 alíneas b2 e b3 será considerada fração de ano somente o
período compreendido entre 6 (seis) meses a 1 (um) ano. Frações inferiores a 6 (seis) meses não
serão pontuadas.
d) Na análise dos documentos descritos no item 6.1 alínea b3 prevalecerá o título de maior
pontuação
2ª Etapa – Entrevista
a) A entrevista terá o valor máximo de 30 pontos.
b) O tempo de entrevista levará, em média, 15 minutos, por candidato.
c)

O

horário

e

local

das

entrevistas

será

divulgado

no

dia

13/07/2017

no

site

http://www.ifsc.edu.br/ead-editais/editais-ead-cfead
d) Na entrevista serão avaliados, por meio de arguição, os seguintes aspectos, segundo pontuação
discriminada a seguir:
d1) Conhecimento sobre o funcionamento da Educação a Distância – 0 a 08 pontos;
d2) Conhecimento sobre a área da Linha de Pesquisa Pretendida – 0 a 08 pontos;
d3) Conhecimento sobre orientação de TCC - 0 a 08 pontos;
d4) Facilidade de comunicação e relação interpessoal – de 0 a 06 pontos;
e) Não haverá entrevista em local diferente daquele estabelecido neste Edital.
f) Os candidatos classificados para entrevista poderão solicitar à coordenação UAB/IFSC autorização
para participação da entrevista via Skype.
g) A solicitação da autorização para participação da entrevista via Skype deverá ser encaminhada
pelo email selecao-ead@ifsc.edu.br, no dia 14/07/2017, até as 18h.
h) Não será aceita solicitação da autorização para participação da entrevista via Skype após o prazo
previsto nesse edital.
i) O candidato que não comparecer à entrevista será eliminado do processo seletivo.
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j) Caberá recurso administrativo, em relação ao Resultado Parcial da 2ª etapa, à Comissão Examinadora, no dia 02/08/2017
k) O recurso deverá ser encaminhado pelo e-mail selecao-ead@ifsc.edu.br, com o seguinte assunto:
CANDIDATO PROFESSOR ORIENTADOR- Edital nº24/2017/CERFEAD – RECURSO- 2ª etapa
7. DA CLASSIFICAÇÃO
7.1 A classificação do processo seletivo obedecerá à ordem decrescente do total de pontos obtidos.
7.2 A classificação final se dará pelo somatório dos pontos obtidos nas duas etapas e terá o valor
máximo de 80 pontos. 83 pontos
7.3 O candidato que obtiver menos de 36 pontos no somatório das duas etapas será desclassificado.
7.4 Em caso de empate serão adotados, sucessivamente, os seguintes critérios para desempate:
a) candidato(a) com maior número de TCC orientados.
b) candidato(a) com a maior idade, considerando ano, mês e dia.
7.5 Até 05 (cinco) candidatos selecionados por vaga, na 1ª etapa, serão convocados por ordem de
classificação para participação na 2ª etapa, com agendamento de entrevistas, conforme cronograma a
ser publicado no site http://www.ifsc.edu.br/ead-editais/editais-ead-cfead
7.6 Os demais candidatos aprovados na 1ª etapa do processo seletivo farão parte de um cadastro reserva para futuras entrevistas conforme demanda.
7.7 O não comparecimento do candidato no local, data e horário determinados pela coordenação do
Programa para a entrevista implicará na sua eliminação do processo, não cabendo recurso.
7.8 Em atendimento ao Art. 37, da Resolução CEPE/IFSC nº 105, de 18 de agosto de 2011, no mínimo, 3/4 (três quartos) dos professores selecionados por meio deste edital deverão ser vinculados ao
quadro permanente do IFSC, ressalvados os casos excepcionais, desde que devidamente justificado
pela Coordenação do Departamento de Educação a Distância do Instituto Federal de Santa Catarina.
8. DO RESULTADO FINAL
8.1 O resultado final será divulgado no dia 03/08/2017 no endereço http://www.ifsc.edu.br/eadeditais/editais-ead-cfead
9. DA CONTRATAÇÃO
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9.1 O candidato aprovado deverá apresentar os documentos necessários na ocasião da contratação.
9.2 O candidato aprovado deverá assinar FORMULÁRIO DE CADASTRAMENTO DE BOLSISTA
DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (Ficha de Cadastramento / Termo de Compromisso do
Bolsista), conforme modelo disponibilizado na página do edital.
10. DA CAPACITAÇÃO
10.1 O curso de capacitação para Professor Orientador será realizado no período e em local oportunamente definido e divulgado, sendo obrigatória a participação dos bolsistas.
11 . DAS ATRIBUIÇÕES DO BOLSISTA UAB
11.1 Os bolsistas integrantes do Sistema UAB deverão firmar junto à IPES o Termo de Compromisso, constante no FORMULÁRIO DE CADASTRAMENTO DE BOLSISTA DA UNIVERSIDADE
ABERTA DO BRASIL (Ficha de Cadastramento / Termo de Compromisso do Bolsista), conforme
modelo disponibilizado na página do edital, por meio do qual se obrigam a:
a) realizar, sem prejuízo de outras exigências de sua instituição de ensino, as atividades descritas no
Termo de Compromisso;
b) manter seus dados atualizados por meio da constante interlocução com sua instituição de ensino;
c) observar as orientações relativas aos procedimentos de implementação e pagamento das bolsas de
acordo com o curso ou programa do Sistema UAB no qual o bolsista desempenha as suas atividades;
d) se estrangeiro, comprovar a regularidade da sua permanência no País;
e) participar, quando convocado pela Capes, de comissão ad hoc, reuniões, seminários ou quaisquer
outros tipos de eventos;
f) devolver à Capes eventuais benefícios pagos indevidamente ou a maior, nos prazos e termos de
atualização determinados pelo Tribunal de Contas da União (TCU).
g) Firmar declaração específica de que não possui outros pagamentos de bolsas em desacordo com a
legislação vigente;
h) Disponibilizar, de acordo com orientações e critérios estabelecidos pela Capes, quaisquer recursos
educacionais desenvolvidos, conforme Portaria CAPES nº 183, de 21 de outubro de 2016.
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i) O descumprimento de quaisquer das obrigações previstas no Termo de Compromisso do bolsista
implicará na imediata suspensão dos pagamentos de bolsas a ele destinados, temporária ou
definitivamente, respeitados o contraditório e a ampla defesa.
12. DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFESSOR ORIENTADOR
12.1 São atribuições do Professor Orientador:
a) Retomar os projetos de pesquisas produzido ao longo da Unidade Curricular Metodologia da
Pesquisa e orientar os alunos nos pontos a serem melhorados;
b) Seguir as orientações do coordenador do curso e da equipe pedagógica no que concerne ao
desenvolvimento do TCC;
c) Realizar a orientação do TCC por intermédio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) Moodle;
d) Supervisionar o trabalho dos estudantes promovendo a sua integração (virtual) nos campos
teóricos e práticos;
e) Orientar as atividades de elaboração do TCC em cumprimento ao cronograma de estudos proposto
aos estudantes;
f) Presidir a banca de defesa do TCC;
g) Participar das bancas de defesa designadas pelo coordenador de curso na função de participante
arguidor, conforme as necessidades do curso;
h) Zelar pelo cumprimento temporal e pedagógico do cronograma de estudos;
i) Orientar e avaliar a composição teórica-prática dos TCCs de forma a garantir o cumprimento dos
objetivos do Projeto Pedagógico do Curso;
j) Interagir, no mínimo duas vezes por semana, por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem –
Moodle com os estudantes sob sua responsabilidade;
k) Interagir, no mínimo duas vezes por semana, por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem –
Moodle com os tutores do curso;
l) Comunicar ao Coordenador do Curso e aos participantes da Banca de Defesa o cancelamento da
defesa do TCC de estudante sob sua orientação, no caso de comprovação de comportamento ímprobo
à elaboração do TCC;
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m) Garantir a disponibilização em formato digital da versão final do TCC no Ambiente Virtual de
Aprendizagem – Moodle;
n) Garantir para que as alterações requisitadas pelos participantes examinadores da Banca de defesa
para o texto do TCC sejam inseridas antes da entrega da versão final do texto que será
disponibilizado na Biblioteca.
13. DA REMUNERAÇÃO
13.1 O pagamento das bolsas no âmbito do Sistema UAB dar-se-á pela transferência direta dos
recursos aos bolsistas, por meio de depósito em conta bancária, de acordo com as orientações
administrativas estabelecidas pela Capes.
13.2 A contratação, como bolsista do Sistema UAB, do candidato aprovado estará condicionada a
haver no mínimo 05 alunos que optem pela orientação do Professor Orientador aprovado.
13.3 O Professor Orientador contratado como bolsista do Sistema UAB poderá orientar até dez
alunos.
13.4 O Professor Orientador contratado como bolsista do Sistema UAB receberá o total de 1 bolsa
para cada cinco alunos orientados ao longo do processo de orientação.
13.5 O candidato aprovado que possuir vínculo como docente ao quadro permanente do IFSC poderá
atuar como Professor Orientador voluntário, sem receber o benefício financeiro da bolsa.
13.6 O Professor Orientador voluntário poderá orientar de 01 até 3 alunos, podendo registrar as
horas trabalhadas conforme Resolução Nº 23/2014/CONSUP, de 09 de Julho de 2014.
13.7 As bolsas do Sistema UAB serão concedidas de acordo com critérios e modalidades gerais
dispostas a seguir, enquanto exercer a função, conforme disposto na Portaria nº 183, de 21 de
outubro de 2016, da CAPES.
I. Professor Formador I: valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) concedido para atuação em
atividades típicas de ensino, participantes de projetos de pesquisa e de desenvolvimento de
metodologias de ensino na área de formação inicial e continuada de professores de educação básica
no âmbito do Sistema UAB, sendo exigida experiência de 03 (três) anos no magistério superior;
II. Professor Formador II: valor de R$ 1.100,00 (mil e trezentos reais) concedido para atuação em
atividades típicas de ensino de desenvolvimento de projetos e de pesquisa, relacionadas aos cursos e
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programas implantados no âmbito do Sistema UAB, exigida formação mínima em nível de mestrado
e experiência de 1 (um) ano no magistério superior;
13.8 O benefício financeiro da bolsa deverá ser atribuído a um único indivíduo, sendo vedado o seu
fracionamento.
13.9 É vedado o acúmulo de bolsas cujo pagamento tenha por base a Lei Nº 11.273/2006 e com outras bolsas concedidas pela CAPES, CNPq ou FNDE, exceto quando expressamente admitido em regulamentação própria.
13.10 É vedado o recebimento de mais de uma bolsa do Sistema UAB referente ao mesmo mês, ainda que o bolsista tenha exercido mais de uma função no âmbito do Sistema UAB.
13.11 O período de duração das bolsas será limitado à duração do curso ou projeto ao qual o tutor estiver vinculado, conforme Portaria nº 183, de 21 de outubro de 2016, da CAPES, podendo ser concedida por tempo inferior ou mesmo sofrer interrupção, desde que justificada, conforme §2º do art. 7º
da Resolução/FNDE/CD/Nº 026, de 05 de junho de 2009.
13.12 Assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa, a concessão das bolsas do Sistema
UAB poderá ser cancelada pela Capes a qualquer tempo, se constatada a ausência de qualquer dos
requisitos da concessão, conforme Portaria nº 183, de 21 de outubro de 2016, da CAPES.
13.13 As atividades desenvolvidas não geram, em qualquer hipótese, vínculo empregatício e o bolsista poderá ser desvinculado a qualquer momento por interesse da Instituição.
13.14 O bolsista contratado poderá ser desligado do Programa, a qualquer tempo, por solicitação, por
deixar de cumprir com as atividades pertinentes à função, por conduta inadequada ou por indisponibilidade de tempo para o exercício das atividades.
13.15 O período das atividades do professor orientador será definido conforme calendário acadêmico
a ser divulgado posteriormente aos candidatos aprovados.
14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 A inscrição do candidato ao presente Processo Seletivo implicará no conhecimento das instruções

contidas

neste

Edital

e

que

expressamente

concorda

com

os

seus

termos.

14.2 O candidato que prestar informação falsa ou inexata, em qualquer documento, ainda que verifi-
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cada posteriormente, será excluído do processo seletivo, e, caso tenha sido aprovado, terá seu contrato rescindido.
14.3 O presente processo seletivo se destina ao preenchimento das vagas existentes, e das vagas que
ocorrerem durante a validade do mesmo.
14.4 Os candidatos classificados serão chamados quando se caracterizar a necessidade efetiva.
14.5 O Processo Seletivo terá validade por 01 (um) ano, a partir da data da publicação de seu resultado, podendo ser prorrogado por mais um ano, a interesse da instituição.
14.6 Será permitido o aproveitamento de candidatos aprovados para atuação em vagas diferentes às
do ato de inscrição, observando-se a compatibilidade da formação do candidato com a nova vaga; a
necessidade e conveniência da administração do IFSC e o interesse do candidato convocado em atuar
na nova vaga.
14.07 A aprovação no processo seletivo assegurará apenas a expectativa de direito à contratação, ficando a concretização deste ato condicionada à observância das disposições legais pertinentes, do interesse e conveniência da administração do IFSC, da rigorosa ordem de classificação e do prazo de
validade do processo seletivo.
14.08 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todas as informações
relativas ao processo seletivo regido por esse Edital.
14.09 É de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato manter seus dados atualizados junto ao
CERFEAD/IFSC, para fins de convocação.
14.10 Em qualquer etapa do processo seletivo será excluído o candidato que utilizar meio fraudulento, meio ilícito, proibido ou atentar contra a disciplina no local de realização das entrevistas.
14.11 Em atendimento ao Art.39, da Resolução CEPE/IFSC nº 105, de 18 de agosto de 2011, os discentes regulamente matriculados no curso não poderão ser docente, orientador e/ou tutor do curso.
14.12 Os casos omissos serão decididos pela Comissão Examinadora do Processo Seletivo
Florianópolis, 23 de junho de 2017
MARIA CLARA KASCHNY SCHNEIDER
REITORA
Autorizado conforme despacho no documento no. 23292.019161/2017-91
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ANEXO II
FORMULÁRIO DE RECURSO DO EDITAL XX/2017/CERFEAD
De: Candidato
Para: Comissão Examinadora do Edital XX/2017/CERFEAD
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
Encaminho o recurso ao Resultado Parcial da

XX etapa do Edital

XX/2017/CERFEAD e peço deferimento
a) Dados gerais do servidor:
Nome completo:
CPF:
RG:
b) Justificativa do recurso:

c) Fundamentação legal do recurso:

Declaro que as informações fornecidas nesse recurso estão de acordo com a verdade e
são de minha inteira responsabilidade, e de que estou ciente das implicações legais das mesmas.
Local, ___de _____ de 2017.

Assinatura do Candidato
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