UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
PRÓ-REITORIA DE ENSINO
COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA – CEAD

EDITAL Nº 54/2018/PRE/CEAD/UFCG
SELEÇÃO DE PROJETOS DE ENSINO NO PROGRAMA O USO DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO ENSINO
PRESENCIAL NA UFCG – UTICS/PRE

A Pró-Reitoria de Ensino e a Coordenação de Educação a Distância - CEAD da
Universidade Federal de Campina Grande - UFCG torna público que, no
período de 10 a 14 de setembro de 2018 estarão abertas as inscrições para o
Processo Seletivo de Projetos de Ensino para PROGRAMA O USO DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO ENSINO
PRESENCIAL NA UFCG – UTICS/PRE.

1. Orientações Gerais
1.1. O objetivo do Plano de Ensino a Distãncia é produzir os meios
educacionais visando a efetiva comunicação com o público a que se destina,
integrando forma e conteúdo e atendendo aos princípios educacionais
estabelecidos no projeto pedagógico do curso presencial.
1.2. as matrizes de desenvolvimento de projetos de ensino a distância - PEA
apresentam as competências gerais que serão mobilizadas pelos diversos
saberes: saber-fazer envolvido no processo de trabalho, saber–conhecer, ou
seja, os conteúdos que fundamentam a ação, saber-ser e saber conviver
(atitudes essenciais para a incorporação de procedimentos éticos no trabalho
individual e no coletivo).
1.3. Entende-se por tutoria, o conjunto das ações de discentes - tutores,
mediadores, facilitadores, monitores, orientadores, etc.- que oferecem apoio e
acompanham pedagogicamente os educandos de EAD.
1.4. Considera-se educação a distância a modalidade educacional na qual a
mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem
ocorra com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação,

com pessoal qualificado, com políticas de acesso, com acompanhamento e
avaliação compatíveis, entre outros, e desenvolva atividades educativas por
estudantes e profissionais da educação que estejam em lugares e tempos
diversos. (Art. 1º, Decreto Nº9.057, de 25 de maio de 2017).
1.5. Considera-se Polo de Apoio Presencial da UFCG as unidades acadêmicas
da Universidade Federal de Campina Grande, vinculadas aos centros que
operem na oferta de educação a distância ou presencial.
1.6. o Plano de Ensino a Distância – PEA deve seguir o que regulamenta a
criação e a oferta de componentes curriculares, na forma semipresencial, em
cursos de graduação presenciais da UFCG, Resolução Nº 01/2016 da CSE.
2. Dos Requisitos mínimos para inscrição:
1.1 Ser professor da (s) disciplina (s);
1.2 customizar a disciplina na Plataforma Moodle da UFCG Virtual;
1.3 Ter domínio no uso do Moodle;
1.4 Ter experiência em, pelo menos uma das seguintes áreas: Informática e/ou
Tecnologia da Informação e Comunicação e/ou Educação a Distância.
3. Das funções do professor-turor no programa UTICS PRE
2.1 Elaboração, Modelagem e acompanhamento do curso, conjuntamente com
os alunos-tutores da disciplina na Plataforma Moodle;
2.2 Apoio administrativo a execução do curso (suporte de usuário);
2.3 Realização de atividades de tutoria a distância;
2.4 Produção de conteúdos para EaD;
2.4 Participação em eventos.
4. Das inscrições:
3.1 de 10 a 14 de setembro de 2018;
3.2 local Protocolo Geral da UFCG ou nos campus da UFCG;
3.3 inscrições no horário de 8h às 12h e das 14h às 17h.
5. Dos documentos necessários à inscrição:
5.1 Requerimento de Inscrição, no Anexo I deste Edital, devidamente
preenchido;
5.2 Ficha de Inscrição, no Anexo II deste Edital, devidamente preenchido;
5.3 Declaração de ciência e concordância;
6. Do processo de seleção
6.1 O processo de seleção será conduzido por uma comissão composta por
membros indicados pela CEAD;
6.2. Serão levados em consideração aspectos técnicos e didáticos do processo
de seleção.

7. Do Cronograma
6.1 As datas listadas abaixo estão sujeitas a alterações, sendo de inteira
responsabilidade de o candidato acompanhar os eventos por meio dos meios
de comunicação informados neste edital.
Período de Inscrição: 10 a 14 de setembro de 2018
Prova: 18 de setembro de 2018
Divulgação do Resultado: 25 de setembro de 2018

Campina Grande, 12 de setembro de 2018
Alarcon Agra do Ó
Pŕo-Reitor de Ensino
Manasses Agra de Mello
Coordenador de programas e estágios
Dra Edjane Dias
Coordenadora da CEAD/PRE

