
  

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE DOCENTE VOLUNTÁRIO EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 
NA UFSCAR 

 

EDITAL SEaD – Nº 006/2013 

 

A Secretaria Geral de Educação a Distância da Universidade Federal de São Carlos, no uso da 
competência que lhe foi atribuída pela Portaria GR nº 662/2010 de 09 de setembro de 2010, 
torna público que estão abertas as inscrições para o processo Seletivo Simplificado de Provas e 
Títulos destinado à seleção de interessados em atuar como Docente Voluntário em Educação a 
Distância na UFSCar, nos termos da Lei Nº 9.608/98, CD/FNDE Nº 26, de 5 de junho de 2009 e 
PORTARIA GR nº 662/10, de 09 de Setembro de 2010, conforme o quadro abaixo: 

 

Secretaria Geral de Educação a Distância 

Área: Engenharia Ambiental  

Carga horária/semanal: 20 horas 

Disciplinas: 

Grupos Requisitos Número 
inicialmente 
estimado de 

vagas 

Grupo 1: Biologia Geral 1. Título de Doutor em Ciências Biológicas 
ou áreas afins. 

2. Graduação em Ciências Biológicas. 

1 

Grupo 2: Climatologia e 
Meteorologia 

1. Doutorado em Meteorologia ou áreas 
afins. 
2. Graduação em Meteorologia ou áreas 
afins 

1 

Grupo 3: Gerenciamento de 
Projetos 

1. Mestrado em Engenharia. 
2. Graduação em Administração ou 
Engenharia. 

1 

Grupo 4: Operações 
Unitárias  

1. Doutorado em Engenharia Química. 
2. Graduação em Engenharia Química. 

1 

 

1.  DAS INSCRIÇÕES 

1.1. As inscrições serão realizadas no período de 29 de agosto a 03 de outubro de 2013, 
exclusivamente via internet, no endereço www.concursos.ufscar.br. 



1.2. Para inscrever-se o candidato deverá: 

1.2.1. Acessar o endereço eletrônico www.concursos.ufscar.br. 

1.2.2. Preencher a ficha de inscrição. 

1.2.3. Preencher a Declaração de Escolha do Grupo de Disciplinas, conforme modelo do 
Anexo VI. 

1.3. O candidato deverá encaminhar via SEDEX ou serviço similar a documentação exigida para 
efetivação da inscrição abaixo até 03 de outubro. Dia 03/10/2013 é a data limite para 
postagem da documentação, porém esta deverá ser feita por SEDEX para que esteja à 
disposição da Comissão até dia 04/10/2013. 

1.3.1 Ficha de inscrição preenchida, datada e assinada; 

1.3.2 Curriculum Vitae em uma via; 

1.3.3 Declaração de Escolha do Grupo de Disciplinas preenchida, datada e assinada, 
conforme modelo do Anexo V. 

1.4. A documentação deverá ser encaminhada para o endereço: Universidade Federal de São 
Carlos, Rodovia Washington Luís, Km 235, Caixa Postal 676, Bairro Monjolinho, CEP: 13565-950 
São Carlos A/C: Secretaria Geral de Educação a Distância (SEaD) Setor de RH – DOCENTE 
VOLUNTÁRIO EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, em envelope lacrado, contendo a identificação do 
candidato, número de protocolo e seleção para o qual está se inscrevendo. A Comissão não 
analisará documentos postados após o dia 03/10/2013 e que não estejam à disposição da 
Comissão (via Correio) até dia 04/10/2013, devido à necessidade de celeridade do processo 
de seleção. 

1.5. A efetivação da inscrição somente se dará após recebimento da documentação exigida no 
edital, dentro do período previsto no mesmo. 

1.6. A Universidade Federal de São Carlos não se responsabilizará por solicitação de inscrição 
via INTERNET não recebida por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de 
comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de 
ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados. Também não se responsabilizará 
por documentos que sejam extraviados pelo Correio ou que não estejam disponíveis para a 
Comissão até o dia 04/10/2013. 

1.7. A relação das inscrições deferidas e indeferidas, bem como o número de inscrição dos 
candidatos, serão disponibilizados, via INTERNET, no endereço eletrônico 
www.concursos.ufscar.br, na data estabelecida no Anexo I deste Edital  

1.8. O candidato devidamente inscrito que não tiver seu número de inscrição disponibilizado 
na INTERNET, no prazo estabelecido no item anterior, deverá entrar em contato através do e-
mail: sead-rh@ufscar.br para esclarecimentos e/ou regularização da inscrição.  

1.8.1. Será divulgada uma lista preliminar contra a qual caberá recurso no prazo de até 4 
(quatro) dias úteis contados da data de divulgação (excluindo o dia da divulgação). Após 
o julgamento dos recursos contra o indeferimento de inscrições, haverá nova divulgação 
da lista de inscrição (lista definitiva), contra a qual não caberão mais recursos. 

1.9. A inscrição do candidato implica o conhecimento e a tácita aceitação das normas e 
condições estabelecidas neste Edital. 

1.10. Somente serão aceitos diplomas de Graduação de curso reconhecido e de Pós-Graduação 
expedidos por curso credenciado, se nacionais. Se a Graduação ou Pós-Graduação for de 
origem estrangeira, deverão estar devidamente revalidadas, de acordo com a legislação 
brasileira. 



1.10.1. Nos casos em que o diploma de Pós- Graduação ainda não tiver sido expedido, 
deverá ser apresentada documentação comprobatória da homologação da defesa da 
dissertação/tese na última instância regimentalmente prevista na respectiva Instituição 
de Ensino Superior. 

1.11. Em nenhuma hipótese será feita inscrição condicional ou extemporânea. 

1.12. Não será permitida complementação documental fora do prazo fixado para inscrição. 

1.13. Cada candidato poderá apenas inscrever-se em um grupo de disciplinas. O candidato que 
se inscrever em mais de um grupo terá sua inscrição indeferida. 

2. DA COMISSÃO JULGADORA 

2.1. O Processo Seletivo Simplificado será realizado por uma Comissão Julgadora designada 
pela SEaD para essa fim. 

2.2. Compete à Comissão: 

I - analisar, deferir ou indeferir as inscrições; 

II - julgar os recursos dos candidatos, cujas inscrições foram indeferidas; 

III - preparar, aplicar, corrigir e avaliar as provas estabelecidas para o processo seletivo; 

IV - examinar os títulos e Curriculum Vitae dos candidatos; 

V – julgar os recursos interpostos contra o resultado das provas; 

IV - elaborar relatório final, constando todas as etapas e resultados do processo seletivo. 

3. DO PROCESSO SELETIVO 

3.1. O processo seletivo simplificado constará de: 

3.1.1. Prova didática- de caráter eliminatório/classificatório; 

3.1.2. Prova de Títulos e Exame de Curriculum Vitae documentado – de caráter 
classificatório. 

3.2. A prova didática será realizada em sessão pública e constará de uma exposição oral com 
duração de 40 (quarenta) minutos sobre tema constante do Anexo II deste edital, sorteado na 
presença do candidato, com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência da prova, sendo vedado 
aos demais candidatos assisti-la. Será atribuída à prova didática pontuação de 0 (zero) a 10 
(dez), sendo desclassificado o candidato que obtiver pontuação média inferior a 7 (sete). 

3.3. Na prova didática serão avaliados os itens apresentação, conteúdo e linguagem,  
conforme Anexo III deste edital. 

3.4 Os candidatos deverão, obrigatoriamente, apresentar documento original com foto no 
momento da realização das provas. 

3.5. Na prova de Títulos será analisado o Curriculum Vitae do candidato e serão levados em 
consideração e pontuados, desde que devidamente comprovados, os itens apresentados 
abaixo, conforme Anexo IV deste edital:  

3.4.1. Títulos acadêmicos; 

3.4.2. Produção científica, artística técnica e cultural; 

3.4.3. Atividades didáticas; 

3.4.4. Atividades técnico-profissionais. 

3.4.5 Participação em congressos e reuniões científicas. 



3.6 Os comprovantes dos títulos deverão ser protocolados pessoalmente ou através de 
procuração simples, na data estipulada no cronograma do edital, no endereço: Universidade 
Federal de São Carlos, Secretaria Geral de Educação a Distância, Setor de RH, Rodovia 
Washington Luís, Km 235, Bairro Monjolinho, CEP: 13565-905 São Carlos. Os documentos 
deverão ser entregues em envelope lacrado, contendo a identificação do candidato, número 
de protocolo e seleção para o qual se inscreveu, A/C: Comissão Julgadora – DOCENTE 
VOLUNTÁRIO EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA. A Comissão não analisará título protocolados fora 
do prazo estipulado no cronograma deste edital. 

4. DA CLASSIFICAÇÃO 

4.1. Para cada uma das provas que compõem o Processo Seletivo Simplificado, a comissão 
julgadora atribuirá uma pontuação, observada uma escala de 0 (zero) a 10 (dez). 

4.2. Serão classificados para a Prova de Títulos, os candidatos que obtiverem pontuação igual 
ou superior a 7 (sete) na Prova Didática. Os candidatos que não atingirem a pontuação igual ou 
superior a 7 serão eliminados do processo seletivo. 

4.3. A pontuação do candidato, em cada uma das etapas, será a média aritmética dos pontos 
atribuídos por cada um dos examinadores. Cada etapa será avaliada por três examinadores. 

4.4. A classificação final dos candidatos será feita com base na soma dos pontos obtidos nas 
provas, em ordem decrescente de pontuação, em cada uma das etapas, conforme item 4.3. 

4.5. No caso de empate, desde que não haja nenhum candidato empatado cuja idade seja igual 
ou superior a 60 (sessenta) anos, a classificação obedecerá a seguinte ordem de preferência: 

I – melhor média na prova didática; 

II – melhor pontuação na prova de títulos;  

III – idade, em favor do candidato mais idoso. 

4.6. No caso de existirem candidatos com idade igual ou superior a sessenta anos que estejam 
empatados com outros candidatos, o primeiro critério de desempate será a idade, por 
aplicação do Estatuto do Idoso, caso em que a classificação obedecerá a seguinte ordem de 
preferência: 

I- idade, em favor do candidato mais idoso; 

II- melhor média na prova didática; 

III- melhor pontuação na prova de títulos. 

5. DOS RECURSOS 

5.1. Serão admissíveis recursos contra decisões da Comissão Julgadora nas seguintes 
hipóteses: 

I – do indeferimento preliminar da inscrição, no prazo de quatro dias úteis a contar da 
divulgação do mesmo no endereço www.concursos.ufscar.br. 

II – recursos contra divulgação das provas didáticas, no prazo de quatro dias úteis, a 
contar da data de divulgação no site www.concursos.ufscar.br.  

III – recursos contra divulgação das provas de títulos e exame de Curriculum Vitae, no 
prazo de quatro dias úteis, a contar da data de divulgação no site 
www.concursos.ufscar.br. 

IV - do resultado final, no prazo de quatro dias úteis, a contar da data de divulgação no 
site www.concursos.ufscar.br, excluindo-se o dia da divulgação. 



5.2. O recurso deverá ser formulado por escrito, devidamente motivado e dentro do prazo 
estipulado no cronograma deste edital. O recurso deverá ser dirigido à Comissão Julgadora e 
protocolado na Secretária Geral de Educação a Distancia (SEaD) – Setor de RH, no endereço: 
Universidade Federal de São Carlos, Rodovia Washington Luís, Km 235, Caixa Postal 676, Bairro 
Monjolinho, CEP: 13565-905 São Carlos A/C: Comissão Julgadora – DOCENTE VOLUNTÁRIO EM 
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, em envelope lacrado, contendo a identificação do candidato, 
número de protocolo e seleção para o qual se inscreveu. A Comissão não analisará 
documentos não motivados e postados fora do prazo estipulado no cronograma deste edital. 

5.3 As provas só terão início efetivo após o decurso do prazo estabelecido no inciso I, bem 
como da conclusão da análise e comunicação, aos interessados, dos resultados dos recursos. 

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

6.1. A inscrição pressupõe o conhecimento, por parte do candidato, das normas reguladoras 
deste Processo Seletivo Simplificado e o compromisso de aceitar as condições, tais como aqui 
estabelecidas. 

6.2. O candidato que vier a ser selecionado para prestar serviços como professor voluntário 
deve estar ciente de que o fará em conformidade com a Lei 9.608/98, de forma que não será 
estabelecido nenhum vínculo empregatício entre o professor voluntário e a UFSCar. 

6.3. Em conformidade com a Portaria GR 662/2010 de 09 de setembro de 2010, a prestação de 
serviços como professor voluntário se fará em caráter não remunerado e sem vínculo 
empregatício e os docentes serão identificados como “Docente Voluntário em Educação a 
Distância na UFSCar, podendo exercer somente as atividades de ensino, pesquisa e extensão 
(não haverá possibilidade de exercer quaisquer outras atividades na instituição)”. 

6.4. Será celebrado com os candidatos que forem selecionados um Termo de Adesão, 
conforme modelo no Anexo VI deste edital, sendo que a execução dos termos estabelecidos 
nesse documento serão acompanhados pela SEAD, sob a coordenação da SRH. 

6.5. O docente voluntário terá acesso a todos os serviços e facilidades que constituam 
ferramentas indispensáveis à prestação dos serviços de ensino, pesquisa e extensão. 

6.6. O prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado será de 01 (um) ano, a contar da 
data de publicação do resultado final no www.concursos.ufscar.br, podendo ser prorrogado 
por igual período, quantas vezes se julgar necessário e no interesse da administração.  

6.7. Os docentes selecionados serão convocados para a assinatura do Termo de Adesão para 
iniciar a prestação de serviços, conforme estimativa de número de vagas prevista neste edital. 
Importante lembrar que se trata apenas de uma estimativa e que a aprovação no presente 
processo seletivo não gera ao selecionado nenhum direito adquirido para que venha atuar 
como docente voluntário da UFSCar. Se surgirem outras vagas durante o período de validade 
do Processo Seletivo Simplificado, serão chamados os candidatos na ordem crescente de 
classificação. A comprovação dos títulos informados para fins de inscrição deverá ser feita 
como condição prévia para assinatura do termo de adesão, sob pena de desclassificação do 
candidato. 

6.8. A SEAD/UFSCar solicitará junto à CAPES  uma bolsa aos docentes voluntários em Educação 
a Distância na UFSCar, nos termos de Resolução específica do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação, Resolução CD/FNDE Nº 26, de 5 de junho de 2009, que 
estabelece orientações e diretrizes para o pagamento de bolsas de estudo e de pesquisa a 
participantes da preparação e execução dos cursos dos programas de formação superior, 
inicial e continuada no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), vinculado à 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Vale lembrar que não 
há garantia de que o candidato selecionado efetivamente receberá a bolsa, já que a SEAD a 



solicita, mas sua concessão depende da CAPES, de forma que o candidato deve estar ciente de 
que poderá vir a prestar os serviços (sem nenhum vínculo) e sem receber bolsa, fazendo-o 
estritamente nos termos da PORTARIA GR nº 662/10, de 09 de Setembro de 2010. Ainda que 
venha a receber bolsa, o compromisso como bolsista será celebrado entre o docente e a 
CAPES, já que com a UFSCar os serviços serão prestados em caráter estritamente voluntário. 

 

 

São Carlos, 08 de agosto de 2013 

Profª. Drª Aline M. M. R. Reali  

                                                                                                Secretária Geral de Educação a Distância 



ANEXO  I 

 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE DOCENTE VOLUNTÁRIO EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

NA UFSCAR 
 

Edital SEaD - Nº 006/2013 
 

Área: Engenharia Ambiental 
 

Cronograma de Realização do Processo Seletivo 
 

DATA HORÁRIO ATIVIDADE 

29/08 a 03/10/13  Período de inscrição  

04/10 a 10/10/13  
Deferimento/Indeferimento das inscrições pela Comissão 
Julgadora 
Local: Departamento de Engenharia Química DEQ - sala E 

11/10 a 16/10/13  Prazo para recursos contra indeferimento de inscrições 

17/10/13 
 

17h 
Divulgação da lista de deferidos após julgamento dos 
recursos. A divulgação será no site www.concursos.ufscar.br 
e contra ela não caberão mais recursos. 

21/10/13 8h30 
Sorteio do tema da Prova Didática, com a presença 
obrigatória dos candidatos. 
Local: Departamento de Engenharia Química DEQ - sala E 

22/10/13 08h30 
Sorteio da ordem de apresentação para Prova Didática. 
Local: Departamento de Engenharia Química DEQ - sala E 

22/10/13 09h 
Realização da Prova Didática. 
Local: Departamento de Engenharia Química DEQ - sala E 

23/10/13 17h 
Divulgação dos resultados pelas Comissões Julgadoras 
(Banca) no site www.concursos.ufscar.br   
 

24/10 a 
29/10/2013 

 Prazo para recursos contra divulgação das provas didáticas 

31/10/2013 17h 
Divulgação da lista dos de deferidos após julgamentos dos 
recursos 

05/11 a 
08/11/2013 

 
Apresentação de títulos a serem avaliados na prova de 
títulos. 

11/11 a 
14/11/2013 

 
Realização da Prova de Títulos e Exame de Curriculum Vitae 
pela Comissão Julgadora.  

18/11/13 17h 
Divulgação dos resultados pelas Comissões Julgadoras 
(Banca) no site www.concursos.ufscar.br   

19/11 a 
21/11/2013 

 
Prazo para recursos contra divulgação das provas de títulos e 
exame de Curriculum Vitae 

25/11/2013 17h 
Divulgação da lista de deferidos após julgamento dos 
recursos 

26/11/2013 17h 
Divulgação do resultado final após julgamento dos recursos. 
A divulgação será no site www.concursos.ufscar.br  e contra 
ela não caberão mais recursos. 

OBS.: Este cronograma poderá sofrer alterações dependendo do número de candidatos 
inscritos. 



 

ANEXO  II 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE DOCENTE VOLUNTÁRIO EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

NA UFSCAR 

 

Edital SEaD - Nº 006/2013 

 

Área: Engenharia Ambiental 

 

TEMAS PARA A PROVA DIDÁTICA 

 

Grupo 1: Biologia Geral 

1.  Metodologias e práticas em Educação a Distância para o ensino de: Origem da vida e 

evolução das espécies. 

2.  Metodologias e práticas em Educação a Distância para o ensino de: Estrutura e das 

funções essenciais das células e código genético. 

3.  Metodologias e práticas em Educação a Distância para o ensino de: Reprodução, 

organismos e espécies. 

4.  Metodologias e práticas em Educação a Distância para o ensino de: Fundamentos da 

microbiologia.  

5.  Metodologias e práticas em Educação a Distância para o ensino de: Ecologia 

microbiana. 

5.  Metodologias e práticas em Educação a Distância para o ensino de: Organismos 

patogênicos e decompositores.  

 

Grupo 2: Climatologia e Meteorologia  

1. Metodologias e práticas em Educação a Distância para o ensino de: Conceito e 

Variabilidade da unidade atmosférica. 

2. Metodologias e práticas em Educação a Distância para o ensino de: Noções gerais de 

Climatologia e Meteorologia. 

3. Metodologias e práticas em Educação a Distância para o ensino de: Princípios físicos e 

importância dos processos radioativos para o equilíbrio térmico. 

4. Metodologias e práticas em Educação a Distância para o ensino de: Conceitos e 

processos físicos que regem a circulação atmosférica e sistemas de tempo. 



5. Metodologias e práticas em Educação a Distância para o ensino de: Instrumentos e 

Metodologias para medições das principais variáveis meteorológicas.  

 

Grupo 3: Gerenciamento de Projetos  

1. Metodologias e práticas em Educação a Distância para o ensino de: Estrutura do 

Gerenciamento de Projetos. 

2. Metodologias e práticas em Educação a Distância para o ensino de: Conceituação do 

Gerenciamento de Custos e de Qualidade do Projeto. 

3. Metodologias e práticas em Educação a Distância para o ensino de: Conceituação do 

Gerenciamento dos Riscos do Projeto. 

4. Metodologias e práticas em Educação a Distância para o ensino de: Conceituação do 

Gerenciamento de Recursos Humanos do Projeto. 

5. Metodologias e práticas em Educação a Distância para o ensino de: Conceituação do 

Gerenciamento do Escopo e do Tempo do Projeto. 

 

Grupo 4: Operações Unitárias  

1. Metodologias e práticas em Educação a Distância para o ensino de: Operações 

unitárias de modificação de tamanho: aglomeração, cominuição e briquetagem. 

2. Metodologias e práticas em Educação a Distância para o ensino de: Operações 

unitárias de transporte material. 

3. Metodologias e práticas em Educação a Distância para o ensino de: Operações 

unitárias de homogeneização e mistura. 

4. Metodologias e práticas em Educação a Distância para o ensino de: Operações 

unitárias de separação mecânica entre sólidos, líquidos e gases por transferência de calor e/ou 

massa. 

5. Metodologias e práticas em Educação a Distância para o ensino de: Operações 

unitárias de transferência de calor. 

 

 

BIBLIOGRAFIAS 

Obs.: As fontes bibliográficas são apenas indicações, não se caracterizando como 

elementos ou critérios de avaliação do candidato.  

Grupo 1: Biologia Geral 



• JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J. Biologia Celular e Molecular. Rio de Janeiro: Guanabara 

KoogaN, 2005. 

• POUGH, F. H; JANIS, C. M.; HEISER, J. B. A vida dos vertebrados. 3.ed. São Paulo: 

Atheneu, 2003. 

• PURVES, W. K.; SADAVA, D.; ORIANS, G. H.; HELLER, H. C. Vida: a Ciência da Biologia – 

Volumes I. 8.ed. Porto Alegre: Artmed, 2009. 

• PURVES, W. K.; SADAVA, D.; ORIANS, G. H.; HELLER, H. C. Vida: a Ciência da Biologia – 

Volumes II. 8.ed. Porto Alegre: Artmed, 2009. 

• PURVES, W. K.; SADAVA, D.; ORIANS, G. H.; HELLER, H. C. Vida: a Ciência da Biologia – 

Volumes III. 8.ed. Porto Alegre: Artmed, 2009. 

 

Grupo 2: Climatologia e Meteorologia  

• TORRES, F. T. P.; MACHADO, P. J. O. Introdução a Climatologia. São Paulo: Cengage, 

2011. 

• CAVALCANTI, I. F. A.; FERREIRA, N. J.; DIAS, M. A. F.; JUSTI, M. G. A. Tempo e Clima no 

Brasil. São Paulo: Oficina de Textos, 2009. 

• VAREJÃO-SILVA, M. A. Meteorologia e Climatologia – Versão Digital 2. Recife: Brasil, 

2006. Disponível em http://www.agritempo.gov.br/modules.php?name=downloads&d 

_op=viewdownload&cid=19. 

 

Grupo 3: Gerenciamento de Projetos  

• CHIAVENATO, I. Planejamento e Controle da Produção. 2.ed. São Paulo: Manole, 2008 

• CONSALTER, M. A. S. Elaboração de Projetos: da introdução a conclusão. 3.ed. Curitiba: 

IBPEX, 2006. 

• NEWTON, R. O Gestor de Projetos. 2.ed. São Paulo. Pearson, 2011. 

 

Grupo 4: Operações Unitárias  

• FOUST, A.S.; WENZEL, L.A.; CLUMP, C.W.; MAUS, L.; ANDERSEN, L.B. Princípios das 

Operações Unitárias, 2a. ed., Rio de Janeiro: LTC, 1982. 

• REYNOLDS, T.D.; RICHARDS, P.A. Unit Operations and Processes in Environmental 

Engineering, 2nd Edition, PWS Publishing Company, 1996. 

• MCCABE, W.; SMITH, J.; HARRIOTT, P. Unit Operations of Chemical Engineering, 6th  

edition, McGraw Hill Chemical Engineering Series, 2001. 

  



ANEXO  III 

 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE DOCENTE VOLUNTÁRIO EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 
NA UFSCAR 

 

Edital SEaD - Nº 006/2013 

 

Área: Engenharia Ambiental 

 

 
TABELA DE PONTUAÇÃO PARA PROVA DIDÁTICA 

 

 

 

Descrição 

Pontuação Máxima 

10 Pontos 

Desempenho didático pedagógico no máximo, 2 pontos. 

Capacidade de planejamento de aula tendo em vista a modalidade a 

distância 

no máximo, 2 pontos. 

Conhecimento na área específica no máximo, 2 pontos. 

Conhecimento de educação a distancia no máximo, 2 pontos. 

Comunicação e síntese do assunto no máximo, 2 pontos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO  IV 

 
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE DOCENTE VOLUNTÁRIO EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 
NA UFSCAR 

 

Edital SEaD - Nº 006/2013 

 

Área: Engenharia Ambiental 

 

 
TABELA DE Valoração para a Análise do Curriculum Vitae 

 
 

Descrição Pontuação Máxima 

(10) 

Grupo I - Titulação (no máximo 1.0 ponto) 

• Doutor 1.0 

Grupo II - Produção cientifica, artística técnica e cultural (no máximo 2 pontos) 

• Número de artigos em revistas nacionais 0.2 

• Número de artigos em revistas internacionais 0.4 

• Número de trabalhos completos publicados em anais de 
eventos nacionais 

0.1 

• Número de trabalhos completos publicados em anais de 
eventos internacionais 

0.2 

• Número de livros técnico-cientifícos publicados com ISBN 0.4 

• Número de capítulos em livros técnico-cientifícos publicados 
com ISBN 

0.2 

• Número de patentes depositadas 0.1 

• Número de patentes concedidas 0.3 

• Numero de registros de software 0.1 

Grupo III - Atividades didáticas (no máximo 4 pontos) 

• Experiência docência no Ensino Superior  1 

• Experiência docência na modalidade EaD: graduação  2 

• Experiência docência na modalidade EaD: especialização  1 



• Experiência docência na modalidade EaD: tutoria  0.5 

• Experiência em cursos de extensão ministrados  0.1 

• Experiência na orientação de iniciação cientifica financiada 0.1 

• Experiência na orientação de trabalho de conclusão de curso 
ou monografia 

0.1 

Grupo IV Atividades técnico-profissionais (no máximo 3 pontos) 

• Coordenação de Projetos financiados  1 

• Participação em Projetos financiados 0.5 

• Atividades de coordenação na modalidade EaD 2 

• Atividades de coordenação de curso 0.5 

• Representação em órgãos colegiados 0.2 

• Pós-doutorado em área afim à do edital 0.3 

• Doutorado sanduíche no exterior 0.2 

 
Os títulos elencados como requisitos de participação no processo seletivo são mutualmente 

excludentes em relação aos títulos elencados para fins de prova de títulos, ou seja, os títulos 

elencados como requisitos de participação no processo seletivo não serão pontuados na prova 

de títulos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO V 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE DOCENTE VOLUNTÁRIO EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 
NA UFSCAR 

Edital SEaD - Nº 006/2013 

Área: Engenharia Ambiental 

Declaração de escolha do grupo de disciplinas 

Nome completo do candidato: ___________________________________________________ 

Número de inscrição: ___________________________________________________________ 

Conforme item 1.13: Cada candidato poderá apenas inscrever-se em um grupo de 

disciplinas. O candidato que se inscrever em mais de um grupo terá sua inscrição indeferida. 

 

Assinale abaixo o grupo de disciplinas de seu interesse: 

 Grupos Requisitos Mínimos 
 Grupo 1: Biologia Geral 1. Título de Doutor em Ciências 

Biológicas ou áreas afins 
2. Graduação em Ciências Biológicas 

 Grupo 2: Climatologia e 
Meteorologia 

1. Doutorado em Meteorologia ou áreas 
afins 
2. Graduação em Meteorologia ou áreas 
afins 

 Grupo 3: Gerenciamento de 
Projetos  

1. Mestre em Engenharia  
2. Graduação em Administração ou 
Engenharia 

 Grupo 4: Operações Unitárias  1. Doutorado em Engenharia Química 
2. Graduação em Engenharia Química 

 

São Carlos, _____ / _____ / _____ 

 

 

Assinatura do candidato 

 

 

 

 

 



ANEXO VI 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS 

Minuta de TERMO DE ADESÃO 

 

Termo de Adesão firmado em ..../..../..... entre a 

Fundação Universidade Federal de São Carlos e 

...................................................., para a 

prestação de serviço como docente voluntário  

em educação a distância 

  A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS, com  sede no Campus 

de São Carlos, situado à  Rodovia Washington Luiz, Km 235, São Carlos - SP, inscrita no CGC-MF 

sob o nº. 45.358.058/0001-40 neste ato representada por ____(nome)____, ____(cargo)____, 

doravante denominada UFSCar, e ____________ (nome)_____, de nacionalidade brasileira, 

____(estado civil)_____, residente à ____________, São Carlos - SP, portador do RG n°. 

__________ e CPF-MF n°. ____________, doravante denominado DOCENTE VOLUNTÁRIO DA 

UAB-UFSCar  

CONSIDERANDO os termos da Lei n°. 9.608/98, a qual dispõe sobre o serviço voluntário em 

entidades públicas e privadas;  

CONSIDERANDO o disposto na Portaria GR nº 662/10, de 09/09/2010, que dispõe sobre 

docente voluntário  em educação a distância; 

CONSIDERANDO o Parecer da Secretaria Geral de Educação a Distância; 

CELEBRAM O PRESENTE TERMO DE ADESÃO, conforme a seguir estabelecido: 

Cláusula Primeira - DO OBJETIVO 

 Constitui OBJETIVO deste Termo a prestação de serviço voluntário colaborativo à 

UFSCar, na área de _________________. 

Cláusula Segunda - DA EXECUÇÃO 

II.1. Os serviços serão prestados pelo DOCENTE VOLUNTÁRIO DA UAB-UFSCar sob a 

coordenação de ____________________________________ (nome e cargo). 

II.2. Os serviços serão prestados nos dias _______, das ___ às ___h. 

 II.3. Os serviços a serem executados pelo DOCENTE VOLUNTÁRIO DA UAB-UFSCar 

compreendem, em especial, as seguintes atividades: 

 a)_________________________; 

 b)_________________________; 

 c)_________________________; 



Cláusula Terceira - DA VIGÊNCIA 

Este Termo de Adesão vigorará pelo prazo de __ (-) meses, a contar da data de sua 

assinatura, podendo ser rescindido a qualquer momento por qualquer das partes mediante 

comunicação escrita com antecedência mínima de 30 dias. 

Cláusula Quarta - DAS RESPONSABILIDADES DO DOCENTE VOLUNTÁRIO  

 IV.1. O DOCENTE VOLUNTÁRIO declara estar ciente das condições de exercício da 

docência, em especial sobre o seu caráter não remunerado e a inexistência de vínculo 

empregatício, nos termos da legislação aplicável; 

 IV.2. O DOCENTE VOLUNTÁRIO declara ainda estar ciente da responsabilidade civil e 

criminal decorrente dos atos que praticar no exercício de função pública, nos termos do art. 

327, do Código Penal Brasileiro. 

E POR ESTAREM ASSIM AJUSTADAS, as partes firmam o presente, em 03 (três) vias, de igual 

teor e forma, na presença das testemunhas abaixo. 

São Carlos, __ de ______ de ______. 

_______________________________________ 

DOCENTE VOLUNTÁRIO  

Testemunhas: 

1._____________________________    2. ___________________________ 

Nome:                 Nome: 

RG:                 RG: 

 

 

 

 

 

 

 


