EDITAL Nº 012/2016 – NEAD-UFSJ
PROCESSO SELETIVO DE BOLSISTAS UAB/CAPES – TUTORIA

A Coordenadora Geral do Núcleo de Educação a Distância (NEAD), da Universidade Federal
de São João del-Rei (UFSJ), participante de formação a distância instituído pelo Ministério da
Educação (MEC), torna pública a seleção de bolsistas da Universidade Aberta do
Brasil/Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (UAB/CAPES), para
tutoria em curso a Distância de Bacharelado em Administração Pública.
1.0.

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1.

A presente seleção de tutores será regida por este edital e será executada pela

Coordenação do Curso de Bacharelado em Administração Pública e pela Coordenação Geral
do NEAD/UFSJ.
1.2.

Este edital prevê vagas de bolsa para tutores e para cadastro de reserva.

1.3.

As vagas de tutores serão preenchidas tão logo seja homologado o resultado do

processo seletivo.
1.4.

As vagas de tutores destinadas ao cadastro de reserva seguirão a ordem de

classificação, e somente serão chamados nos casos de desligamento dos tutores contratados
ou quando o curso considerar necessário ampliar o seu quadro de tutores.
1.5.

De acordo com o Ofício Circular 20/DED/CAPES de 15 de dezembro de 2011, aos

tutores são exigidos:
a) “formação na área da disciplina ou do curso em que atuam, garantindo assim a qualidade da
formação em nível superior oferecida no âmbito do sistema UAB e;
b) estar vinculado ao setor público, ser aluno de programa de pós-graduação de IES pública ou
possuir outro tipo de vínculo com a IES de atuação.”
2.0.

DOS REQUISITOS BÁSICOS

2.1.

Titulação: Graduação conforme descrito no Anexo II.

2.2.

O candidato a tutor deverá:

2.2.1. ter conhecimento básico de informática, bem como utilizar recursos de Internet como:
Web, e-mail, fóruns, chats e outras ferramentas de comunicação;

2.2.2. ter 1 (um) ano de experiência no magistério do ensino básico ou superior, de acordo
com a Portaria 183/2016, de 21 de outubro de 2016 da Capes, publicado no DOU em 24 de
outubro de 2016.
2.2.3. Para fins deste edital, conforme disposto no Ofício 187/2016-CCB/CGFO/DED/CAPES,
também entende-se por 'experiência no magistério' a atuação nas atividades desenvolvidas no
Sistema UAB.
3.0.DAS VAGAS
3.1. As vagas estão descritas no ANEXO II deste edital.
4.0. DA CARGA HORÁRIA E BOLSAS
4.1. Os Tutores selecionados deverão cumprir 20 horas semanais, incluindo atividades nos
finais de semana, cabendo à Coordenação do Curso determinar a forma de cumprimento
dessas horas.
4.2. A duração da bolsa esta descrita no ANEXO II deste edital, podendo variar de acordo com
o núcleo de disciplinas a escolha do candidato e poderá ser renovada a critério do NEAD.
5.0. DAS ATRIBUIÇÕES DO TUTOR
5.1. Mediara comunicação de conteúdo entre o docente e o discente.
5.2. Manter regularidade de acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e dar retorno
às solicitações dos discentes, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.
5.3. Acompanhar as atividades discentes, conforme cronograma do curso.
5.4. Apoiar o professor da disciplina no desenvolvimento das atividades docentes.
5.5. Elaborar relatórios bimensais do acompanhamento dos discentes, conforme modelo
disponibilizado no ANEXO IV, e encaminhar à Coordenação de Tutoria.
5.6. Participar do processo de avaliação da disciplina sob orientação do docente responsável.
5.7. Trabalhar em equipe, colaborando nas atividades com os demais tutores, discentes e
docentes por meio do AVA do curso.
5.8.Participar de reuniões, capacitações e demais eventos promovidos pela coordenação do
curso sempre realizadas na sede no NEAD/UFSJ em São João del-Rei/MG.
6.0. DAS INSCRIÇÕES NO PROCESSO SELETIVO
6.1 As inscrições serão realizadas a partir de 03 de janeiro de 2017, sendo encerradas às
23h59 do dia 30 de janeiro de 2017, exclusivamente pela internet, no endereço:
www.nead.ufsj.edu.br.

6.2 Para inscrever-se o candidato deverá:
6.2.1 Acessar o endereço eletrônico: www.nead.ufsj.edu.br;
6.2.2 Preencher a ficha de inscrição com os dados cadastrais solicitados, para que seja
pontuada de acordo com os critérios exigidos pelo curso,
6.2.3 Anexar ao formulário de inscrição o Curriculum Vitae, em no máximo 02 (duas) páginas,
no formato DOC ou PDF
6.3 A confirmação da inscrição será disponibilizada automaticamente via e-mail. Caso o
candidato não receba a confirmação, entrar em contato pelo e-mail editais@nead.ufsj.edu.br,
durante o período de inscrição, de acordo com o cronograma disponibilizado no ANEXO I deste
Edital.
6.4 A inscrição do candidato implica o conhecimento e a tácita aceitação das normas e
condições estabelecidas neste edital.
6.5 A qualquer tempo poderão ser anuladas a inscrição, a seleção, e a contratação do
candidato, se constatada falsidade em qualquer declaração e (ou) qualquer irregularidade em
documentos apresentados, ou em situações que caracterizem vício de forma na realização do
Processo Seletivo.
6.6 O NEAD/UFSJ não se responsabilizará por solicitação de inscrição ou envio de
documentos via Internet não recebidos por motivos de ordem técnica dos computadores,
arquivos ilegíveis ou corrompidos, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de
comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de
dados, não ocasionadas pelo NEAD/UFSJ.
6.7 As inscrições são gratuitas, não havendo o pagamento de qualquer taxa.

7.0. DO PROCESSO SELETIVO
7.1. A seleção será realizada no dia 07 de fevereiro de 2017.
7.2. O Processo de Seleção de Tutores será desenvolvido em 02 (duas) etapas e consistirá,
em análise das informações prestadas no formulário eletrônico de inscrição e prova escrita.
7.3 A data, horário e local das provas estão descritos no ANEXO III deste edital.
7.4 Cada candidato poderá se inscrever em no máximo 03 grupos diferentes, respeitando os
horários das avaliações, não sendo possível a participação dos candidatos em grupos cujas
provas sejam no mesmo horário.
8.0. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E RESULTADO FINAL
8.1. Na análise do Formulário de Inscrição será atribuída uma pontuação de 0 (zero) a 40
(quarenta) pontos ao candidato.

8.1.2. A aferição da nota final do candidato levará em conta a formação acadêmica, a
experiência em docência e /ou tutoria, e a participação em capacitações de Educação a
Distância, conforme quadro abaixo.
8.1.3. Cada candidato será pontuado apenas uma única vez em cada um dos campos do
quadro a seguir:
Campo

Critério


Pós-graduação stricto sensu concluída nas áreas de: 20 pontos
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA,
ADMINISTRAÇÃO,
ECOMONIA, CIENCIAS CONTABEIS, MATEMATICA OU
ESTATISTICA, TURISMO, CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO OU
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO;



Pós-graduação lato sensu concluída nas áreas de: 15 pontos
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA,
ADMINISTRAÇÃO,
ECOMONIA, CIENCIAS CONTABEIS, MATEMATICA OU
ESTATISTICA, TURISMO, CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, OU
10 pontos
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO;



Pós-graduação stricto ou lato sensu concluída em outras 0 ponto
áreas do conhecimento; e



Sem pós-graduação concluída ou em andamento.



Experiência como Docente e /ou tutoria em curso de 10 pontos
Graduação em Administração Pública a mais de 3 (três anos);
7,5 pontos
Experiência como Docente e /ou tutoria em curso de
Graduação em Administração Pública a menos de 3 (três
5,0 pontos
anos);

Formação
Acadêmica



Experiência
em Docência
e /ou tutoria

Pontuação



Experiência como Docente e ou tutor em Pós Graduação ou
em Graduação em outras áreas menos de 3(três) anos

2,5 pontos
0 ponto



Experiência como Docente e ou tutor em Curso Técnico,
Ensino Médio e/ou Fundamental




Experiência como Docente e ou tutor.
Capacitação na plataforma Moodle com carga horária superior 10 pontos
a 40 horas;
7,5 pontos
Capacitação na plataforma Moodle com carga horária inferior
05 pontos
a 40 horas;


Capacitação
em EAD



Capacitação em outras plataformas;

2,5 pontos
0 ponto



Outro tipo de capacitação em EAD; e



Sem capacitação em EAD

8.2. A prova escrita será composta de 10 questões de múltipla escolha com quatro alternativas
de resposta (A, B, C e D) e abordará temas específicos descritos no ANEXO VII deste edital.
8.2.1. Cada questão valerá 06 pontos totalizando 60 pontos.
8.2.2 A aferição desta etapa será a quantidade de questões respondidas corretamente. O
gabarito das avaliações será disponibilizado no dia 07 de fevereiro de 2017 a partir das 17h00
no site: www.nead.ufsj.edu.br.
8.2.3 Será desclassificado o candidato que obtiver nota inferior a 30 pontos na prova escrita.
8.2.4 Será desclassificado o candidato que não comparecer à prova escrita.

9.0. DA CLASSIFICAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO
9.1. Os candidatos serão classificados de acordo com a soma das duas etapas que somarão
100 pontos em ordem decrescente da nota final obtida.

10.0. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
10.1. Em caso de empate entre candidatos, tem preferência, sucessivamente, o candidato que
tiver:
10.1.1. Maior experiência em tutoria em educação à distância;
10.1.2. Maior idade.

11.0. DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL
11.1 O resultado final será divulgado na página do NEAD/UFSJ, no dia 14 de fevereiro de
2017, a partir das 17:00 no endereço: www.nead.ufsj.edu.br, conforme cronograma constante
no ANEXO I.
11.2

Compete ao candidato o acompanhamento das etapas do processo seletivo no site.

12.0. DOS RECURSOS
12.1 Após a publicação da homologação do resultado final, o candidato que desejar interpor
recurso contra o resultado final terá que o fazer no prazo de 03 (três) dias úteis mediante
preenchimento de formulário próprio, disponível no endereço eletrônico www.nead.ufsj.edu.br,
dirigido à Coordenação Geral.
12.1.1 O candidato recorrente deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito.

12.1.2 Não será conhecido recurso que não seja feito no formulário próprio, tampouco será
conhecido recurso extemporâneo.
12.1.3 A solicitação de vista/cópia ao conteúdo do Processo Seletivo deverá ser feita mediante
preenchimento de formulário próprio, disponível no endereço eletrônico www.nead.ufsj.edu.br.
12.1.4 Poderá ser cobrado do requerente os custos com a cópia e envio dos documentos
solicitados.
12.1.5 O valor do ônus por cópia, quando solicitada ao requerente, deverá ser depositado em
Conta Única do Tesouro a ser informada no momento da solicitação.
12.1.6 Ouvida a Comissão Examinadora e concluídos os autos do processo administrativo
assim formado, tem o Coordenador Geral do NEAD/UFSJ até 5 (cinco) dias úteis para proferir a
decisão.
12.1.7 Em hipótese alguma será conhecido pedido de revisão do recurso.
12.1.8 Na hipótese de deferimento de recurso que altere eventual classificação de candidato,
será publicada a retificação do resultado na página do NEAD/UFSJ.

13.0. DA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO
13.1 Os candidatos aprovados dentro do número de vagas oferecidas no ANEXO II deverão
comparecer na secretaria do Curso de Administração Pública, localizada no NEAD, no Campus
Santo Antônio da UFSJ, na Praça Frei Orlando, 170 – Centro, nesta cidade de São João delRei/MG, CEP: 36307-352, no dia 17 de Fevereiro de 2017, no horário das 08:00 as 12:00 e
das 13:00 as 17:00, para manifestar-se sobre a aceitação ou não da função de tutoria no Curso
de Administração Pública, por meio de formulário próprio disponibilizado no site
www.nead.ufsj.edu.br na data do resultado final, acompanhado de 02 (duas) cópias
autenticadas dos documentos comprobatórios das informações prestadas no formulário de
inscrição.
13.2 Em caso de não preenchimento das vagas ofertadas em primeira chamada, os candidatos
convocados em chamadas subseqüentes deverão comparecer na secretaria do curso de
Administração Pública, localizada no NEAD, no Campus Santo Antônio da UFSJ, na Praça Frei
Orlando, 170 – Centro, nesta cidade de São João del-Rei/MG, CEP: 36307-352, conforme
datas indicadas no quadro a seguir, para manifestar-se sobre a aceitação ou não da função de
tutoria do Curso de Administração Pública, por meio de formulário próprio disponibilizado no
site www.nead.ufsj.edu.br na data do resultado final, acompanhado de 02 (duas) cópias
autenticadas dos documentos comprobatórios das informações prestadas no formulário de
inscrição:
CHAMADAS

DATA DA CHAMADA

DATA MANIFESTAÇÃO PRESENCIAL

Segunda

20 de Fevereiro de 2017

21 de Fevereiro de 2017

Terceira

22 de Fevereiro de 2017

23 de Fevereiro de 2017

13.3 No ato da convocação o candidato deverá assinar:
I - termo de compromisso de acordo com a Portaria 183/2016, de 21 de outubro de 2016 da
Capes;
II -termo de compromisso junto ao NEAD/UFSJ (ANEXO V).
13.3.1 A convocação do candidato selecionado será publicada no site do NEAD/UFSJ e
enviada para o e-mail informado pelo mesmo no formulário de inscrição.
13.3.2 O candidato convocado em primeira chamada que não comparecer ao NEAD/UFSJ na
data e horário estabelecido no item 13.1 estará automaticamente desclassificado do processo
seletivo, assim como os demais convocados em segunda e terceira chamadas caso as
mesmas sejam realizadas que não comparecerem ao NEAD/UFSJ na data e horário
estabelecidos no item 13.2 estará automaticamente desclassificado do processo seletivo.
13.3.3 É vedado o recebimento de bolsa NEAD/UFJS/CAPES ao tutor que possuir vinculação
em outro programa de bolsa cujo pagamento tenha por base a Lei 11.273/2006 e Lei
11.502/2007.
13.4 A Coordenação do Curso fará, mensalmente, a avaliação do tutor (ANEXO VI) e sendo a
mesma considerada insatisfatória para o desempenho de suas funções, o tutor será desligado
do Curso e terá a bolsa cancelada.

14.0. DA REMUNERAÇÃO E DAS CONDIÇÕES DE TUTORIA
14.1 Os tutores que efetivamente realizarem as atividades nos termos do Termo de
Compromisso receberão bolsa de tutoria.
14.1

A remuneração por esta atividade será feita em forma de bolsa de fomento, paga pela

UAB/CAPES.
14.2

O tutor fará jus ao recebimento de uma única bolsa mensal, conforme disponibilização

do lote de pagamento pelo Sistema de Gestão de Bolsa – SGB/CAPES.
14.3

O recebimento da bolsa não representa ao tutor nenhum vínculo empregatício com o

NEAD/UFSJ, portanto, não dá direito ao tutor de afastamento ao trabalho por qualquer motivo
ou qualquer outro direito próprio de relações trabalhistas.
14.4

A contratação do tutor bolsista será pelo período descrito no ANEXO II, podendo ser

prorrogado por igual período ou desligado a qualquer tempo, a critério da Coordenação do
Curso.

15.0

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1

O candidato portador de necessidades especiais participará do processo seletivo em

igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere ao conteúdo, avaliação e à
nota mínima exigida para todos os candidatos.
15.2

A inscrição do candidato implica a aceitação das normas e condições fixadas neste

Edital.
15.3

São de inteira responsabilidade do candidato o fornecimento de informações e a

atualização de seus dados de contato durante a validade do processo seletivo.
15.4

O Processo Seletivo terá validade de 1(um) ano, contado da data de publicação da

homologação do resultado na página do NEAD-UFSJ, podendo ser prorrogado por igual
período, no interesse da administração.
15.5

As vagas que posteriormente forem destinadas ao Curso, no prazo de validade deste

Processo Seletivo, deverão ser preenchidas de acordo com a classificação dos candidatos
aprovados e a convocação far-se-á por publicação no site e via e-mail informado no formulário
de inscrição.
15.5.1 A manifestação de aceitação da função, por parte do candidato, deverá ser feita
conforme descrita nos itens 13.1 e 13.2.
15.5.2. Se o convocado não manifestar interesse em assumir a vaga, será considerado
desistente para todos os efeitos.
15.6

Os candidatos selecionados deverão arcar com despesas de transporte, alimentação e

estadia sempre que ocorrerem reuniões, capacitações e outros eventos promovidos pelo Curso
em São João Del Rei/MG.
15.7

Este edital trata-se de um processo seletivo, não gerando qualquer vínculo empregatício

entre os tutores e a Instituição.
15.8

Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Curso de Bacharelado em

Administração Pública e pela Coordenação Geral do NEAD/UFSJ, no que diz respeito à
realização deste processo seletivo.
15.9

Os candidatos devem apresentar os documentos comprobatórios das informações

prestadas no formulário de inscrição, ficando desclassificado o candidato que não as
comprovar, bem como em relação aos requisitos básicos para exercício da função de tutor
exigidas neste edital.
15.10 A inexatidão das declarações fornecidas no item 6.2, irregularidades de documentos ou
outras constatadas no decorrer do processo (conforme itens 13.1 e 13.2), ou posteriormente,
eliminará o candidato, anulando todos os atos decorrentes à sua inscrição. Ver os itens.
15.11 O NEAD/UFSJ reserva-se o direito de cancelar, anular ou adiar o processo seletivo por
motivo de força maior ou por baixo número de candidatos inscritos, a critério do próprio Núcleo,

dando ampla divulgação de seus atos e de eventuais providências a serem tomadas pelos
candidatos que já tenham efetivado sua inscrição.
15.12 Incorporar-se-ão a este edital, para todos os efeitos, quaisquer Editais Complementares
que vierem a ser publicados pelo NEAD/UFSJ.

São João del-Rei,22 de dezembro de 2016.

PROFA. ELISA TULER DE ALBERGARIA
Coordenadora Geral do Núcleo de Educação a Distância
UFSJ

ANEXO I

CRONOGRAMA

EVENTOS

DATAS/PERÍODOS

Publicação edital página NEAD-UFSJ

13/12/2016

Inscrições

03/01/2017 a 30/01/2017

Provas

07/02/2017

Divulgação gabarito provas

07/02/2017

Divulgação resultado preliminar

08/02/2017

Prazo de recursos contra a divulgação do
resultado
Divulgação Resultado final

09 a 13/02/2017
14/02/2017

ANEXO II
DAS VAGAS
G
R
U
P
O
1

2

3

4

5

REQUISITO
ÁREA

DIREITO E
ADMINISTRA
ÇÃO

MATEMÁTICA

SEMINÁRIOS
TEMÁTICOS

ECONOMIA

CONTABILIDA
DE

DISCIPLINAS

(GRADUAÇÃO
EM)
Administração
Pública;
Administração;
Economia;
Ciências
Contábeis;
Turismo;
Sistemas de
Informação ou
Direito.
Administração
Pública;
Administração;
Matemática ou
Estatística.




Administração
Pública;
Administração;
Economia;
Ciências
Contábeis;
Turismo ou
Sistemas de
Informação.
Administração
Pública;
Administração;
Economia;
Ciências
Contábeis;
Turismo ou
Sistemas de
Informação.
Administração
Pública;
Administração;
Economia ou
Ciências
Contábeis.


















VAG
AS

PERÍODO
DE
ATUAÇÃ
O

LOCAL
DE
ATUAÇ
ÃO

Ciência Política
Filosofia e
Ética
Instituições do
Direito Público
e Privado

3

Março a
Dezembro

NEAD –
São
João Del
Rei

Matemática
Básica
Matemática
para
Administradore
s
Seminário
Integrador
Seminário
Temático I
Seminário
Temático II

3

Março a
Dezembro

NEAD –
São
João Del
Rei

3

Março a
Dezembro

NEAD –
São
João Del
Rei

Introdução à
Economia
Macroeconomi
a
Economia
Brasileira

3

Março a
Dezembro

NEAD –
São
João Del
Rei

Contabilidade
Geral
Contabilidade
Pública

3

Maio a
Dezembro

NEAD –
São
João Del
Rei

6

7

ADMINISTRA
ÇÃO GERAL I

ADMINISTRA
ÇÃO GERAL II

8

PSICOLOGIA

9

SOCIOLOGIA

Administração
Pública;
Administração;
Economia;
Ciências
Contábeis;
Turismo ou
Sistemas de
Informação.
Administração
Pública;
Administração;
Economia;
Ciências
Contábeis;
Turismo ou
Sistemas de
Informação.



Administração
Pública;
Administração;
Economia;
Ciências
Contábeis ou
Psicologia.
Administração
Pública;
Administração;
Economia;
Ciências
Contábeis ou
Sociologia













Teorias da
Administração I
Teorias da
Administração
II
Teorias da
Administração
Pública

3

Março a
Dezembro

NEAD –
São
João Del
Rei

Redação
Oficial
Metodologia de
Estudo e
Pesquisa em
Administração
Informática
para
Administradore
s
Psicologia
Organizacional

3

Março a
Dezembro

NEAD –
São
João Del
Rei

3

Março a
Abril

NEAD –
São
João Del
Rei

Sociologia
Organizacional

3

Agosto e
Setembro

NEAD –
São
João Del
Rei

ANEXO III
PROVAS
GRUPO

DATA

HORÁRIO

SALA

ADMINISTRAÇÃO
GERAL I

07 de Fevereiro de 2017

08h00 às 09h00

2.02

08h00 às 09h00

2.03

09h10 às 10h10

2.02

09h10 às 10h10

2.03

10h20 às 11h20

2.02

10h20 às 11h20

2.03

11h30 às 12h30

2.02

11h30 às 12h30

2.03

12h30 às 13h30

2.03

MATEMÁTICA
ADMINISTRAÇÃO
GERAL II
ECONOMIA
DIREITO E
ADMINISTRAÇÃO
PSICOLOGIA
SEMINÁRIOS
TEMÁTICOS
SOCIOLOGIA
CONTABILIDADE

07 de Fevereiro de 2017
07 de Fevereiro de 2017
07 de Fevereiro de 2017
07 de Fevereiro de 2017
07 de Fevereiro de 2017
07 de Fevereiro de 2017
07 de Fevereiro de 2017
07 de Fevereiro de 2017

LOCAL DA PROVA:
Universidade Federal de São João del-Rei – UFSJ
Campus Santo Antônio – CSA
Praça Frei Orlando, 170 – Centro
CEP: 36.307-352 – São João del-Rei/MG

ANEXO IV
AVALIAÇÃO BIMENSAL DO DISCENTE

Avaliado:
Avaliador:
Data da avaliação:
ITEM

CONCEITOS

Cumprimento das atividades propostas

( )ótimo ( ) Bom ( ) Regular ( ) Fraco

Conhecimento demonstrado no cumprimento das ( )ótimo ( ) Bom ( ) Regular ( ) Fraco
atividades
Assiduidade no uso da plataforma

( )ótimo ( ) Bom ( ) Regular ( ) Fraco

Domínio do conteúdo estudado

( )ótimo ( ) Bom ( ) Regular ( ) Fraco

Interação com o Tutor

( )ótimo ( ) Bom ( ) Regular ( ) Fraco

Observações:

ASSINATURA DO AVALIADOR

ANEXO V
TERMO DE COMPROMISSO – NEAD/UFSJ
Eu,
___________________________________________________________________________,
RG___________________________,C.P.F. ____________________________,residente e
domiciliado (a) _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
DECLARO que:
1.

Estou ciente que a bolsa recebida é apenas uma ajuda de custo e que não há relação

de trabalho ou emprego;
2.

Assumo o compromisso de realizar as atividades de tutoria de acordo com a

determinação deste edital e do Coordenador do Curso;
3.

Tenho pleno conhecimento que a aprovação no processo seletivo não gera direito

adquirido, admissão e permanência como tutor, sendo que poderei ser desligado (a) do mesmo
a qualquer tempo;
4.

Estou ciente da obrigação de estar nos eventos determinados pela Coordenação do

Curso;
5.

Estou ciente que a minha contratação será pelo período de .......... (................), podendo

ser prorrogada por igual período.
São João del-Rei, _________ de ____________ de _________.

Nome do(a) tutor (a):
_____________________________________________________________
Assinatura:
_____________________________________________________________________
Coordenador do Curso:
___________________________________________________________

Coordenador Geral NEAD/UFSJ:
___________________________________________________

ANEXO VI
AVALIAÇÃO MENSAL DO TUTOR
Objetivos: Verificar a contribuição do tutor no alcance dos objetivos do curso; aperfeiçoar o
processo de ensino e aprendizagem; estimular o tutor para um desempenho de qualidade e
excelência; verificar a qualidade das interações; possibilitar a melhoria contínua do tutor; avaliar a
permanência ou afastamento do tutor.
Avaliado:
Avaliador:
Data da avaliação:
ITEM

EXCELENTE SATISFATÓR
IO

INSATISFAT
ÓRIO

CONHECIMENTO:
1. Domina os diferentes conteúdos da
disciplina e seus aspectos didáticos
2. Tem capacidade de adaptação diante das
mudanças de conteúdos
3. Busca, por conta própria, informações
complementares para a disciplina
MOTIVAÇÃO:
1. Incentiva a participação dos alunos e utiliza
procedimentos
de
acompanhamento
e
avaliação contínua do aprendizado
2. Informa sobre os objetivos e a metodologia
de estudo da disciplina
3. Responde prontamente e de forma clara as
dúvidas dos alunos
PRESENÇA E DISPONIBILIDADE:
1. Participa das reuniões, capacitações e
encontros presenciais
2.
Entrega
sempre
as
documentações
requeridas no prazo devido
3. Planeja as atividades previstas na
programação e tem sido correto e prestativo
com os alunos
Observações:

_________________________________ de _________________ de ____________.

ASSINATURA DO AVALIADOR

ANEXO VII – PROGRAMA DAS PROVAS

1) DIREITO E ADMINISTRAÇÃO
Ciência Política
O pensamento político clássico: o conceito clássico e moderno da política. Estado e sociedade.
Liberalismo e Socialismo. Democracia direta e representativa. Os atores políticos: parlamentos,
partidos políticos, grupos de interesse, estruturas institucionais e mídia. Sufrágio e sistemas
eleitorais; Planejamento e tomada de decisões. Decisões políticas, estratégicas, táticas e
operacionais, análise política: estudo das categorias, conceitos e problemas básicos da ciência
política, tais como: dominação, poder, conflito, autoridade e legitimidade. Política, participação
e informação. Sistema político clássico e contemporâneo e sua influência em políticas
empresariais. Destacando a importância de seu conhecimento para a Administração e
relacionando-os com a realidade política brasileira atual.
Referências Básicas
BOBBIO, Noberto. O futuro da democracia: uma defesa das regras do Jogo. Rio de
Janeiro: Paz e terra, 1986.
DALLARI, Dalmo de Abreu. O que é participação política. São Paulo: Brasiliense, 2004.
Filosofia e Ética
Conceito de filosofia: filosofia como doutrina e como ato de pensar. Filosofia e outras formas de
conhecimento humano. Características gerais dos grandes períodos da história da filosofia.
Conceito de ética. Ética como problema teórico e como problema prático. Ética e
responsabilidade. Teorias morais. Ética e “ética profissional”. Ética e política.
Referências Básicas
CHAUI, Marilena. Convite à filosofia. São Paulo: Ática, 1995. (NB: Esta obra, além de ser boa
em si, está disponível integralmente em sites da Internet).
MARCONDES, Danilo. Textos básicos de Filosofia. 2. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2000.
Instituições do Direito Público e Privado
Noções de Direito; Norma jurídica e outras normas sociais. Direito público e direito privado.
Subdivisões. Fontes do direito. Conceito de Estado, sua origem e formação; Elementos de
Estado: Estado de direito, Estado Social de Direito e Estado Democrático de Direito; Poder e
funções do Estado; Formas de Estado, formas de Governo e sistemas de Governo. Conceito
de Constituição; classificação e poder constituinte; Supremacia da Constituição e controle de
constitucionalidade; As Constituições brasileiras. A constituição vigente. Organização do
Estado Brasileiro: Forma de Estado, forma de Governo e sistema de Governo; Poder
legislativo: função, organização, garantias; Poder Judiciário: funções, organização, garantias.
Poder Executivo: funções, organização, atribuições e responsabilidade. Conceito de

Administração pública; Princípios; Organização administrativa. Administração Direta e indireta;
Servidores públicos. Direitos e Garantias Individuais; Direitos fundamentais do Homem.
Referências Básicas
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro:
Lúmen Júris, 2009.
LENZA. Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. São Paulo: Saraiva, 2009.
2) MATEMÁTICA
Matemática Básica
Conjuntos e Relações. Potenciação, Radiação, Logaritmo e Exponencial. Produtos Notáveis.
Razão, Proporção e Porcentagem. Frações. Equações de 1º e 2º graus. Inequações de 1º
grau. Aplicações.
Referências Básicas
LEITHOLD, Louis. Matemática Aplicada à Economia e Adminstração. São Paulo: Harbra,
1988.
BEZERRA, Manoel J.; PUTNOKI, José Carlos. Novo Bezerra: Matemática (2º Grau). Volume
Único. 4. ed. São Paulo: Scipione, 1996.
Matemática para Administradores
Teoria dos Conjuntos. Matrizes. Sistemas de equações lineares. Funções. Limites.
Continuidade. Derivadas. Aplicação do conteúdo estudado em problemas administrativos.
Referências Básicas
BOULOS, Paulo. Cálculo diferencial e integral. Vol. 1. São Paulo: Makron Books, 1999.
SILVA, Fernando Cesar Marra e; ABRÃO, Mariângela. Matemática básica para
decisões administrativas. São Paulo: Atlas, 2007.
3) SEMINÁRIOS TEMÁTICOS
Seminário Integrador
Fundamentos básicos de educação à distância, seus participantes e Plataforma Moodle
Referências Básicas
ROCHA, Marise Maria Santana , Fundamentos da educação a distância / Marise Maria
Santana da Rocha, Aline Ferreira Campos. — São João del-Rei, MG : UFSJ, 2011. 65p.
Seminário Temático I
O Seminário Temático I compreende o desenvolvimento de uma pesquisa e um diagnóstico
acerca do tema “Gestão Pública da Saúde”. O Discentes com apoio dos tutores e professores
construirão um estudo prospectivo sobre o tema em instituições públicas ou privadas ou de
políticas públicas diretamente relacionadas com respectivas realidades.

Referências Básicas
BERTASSI, André Luiz Seminário
João del-Rei, MG: UFSJ, 2010.99p.

temático

I

/

André

Luiz

Bertassi.

–

São

Seminário Temático II
O Seminário Temático II compreende o desenvolvimento de uma pesquisa e um diagnóstico
acerca do tema “Gestão Municipal”. O Discentes com apoio dos tutores e professores
construirão um estudo prospectivo sobre o tema em instituições públicas ou privadas ou de
políticas públicas diretamente relacionadas com respectivas realidades. No encontro presencial
estes trabalhos serão apresentados e debatidos e avaliados pela equipe pedagógica do curso.
Referências Básicas
SANTOS NETA, Maria do Carmo Seminário temático II / Maria do Carmo Santos
Neta . – São João del-Rei, MG: UFSJ, 2011.p. 98
4) ECONOMIA
Introdução à Economia
Conceitos e princípios de economia. Evolução do Pensamento Econômico. Noções de
Microeconomia: mercado e preços; demanda e oferta; teoria do consumidor; teoria da firma;
estrutura de mercado e eficiência. Noções de Macroeconomia: determinação da renda e do
produto nacional; mercado de bens e serviços e lado monetário. O setor externo, câmbio e
estrutura de balança de pagamento. Setor Público: funções econômicas; estrutura tributária e
déficit público. Desenvolvimento Econômico, fontes de crescimento, financiamento e modelos.
Referências Básicas
DORNBUSCH, Rudiger; FISCHER, Stanley; DAVID, Begg. Introdução à economia (Para
Cursos de Administração, Direito, Ciências Humanas e Contábeis. Tradução de Helga
Hoffmam. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003.
PINHO, Diva Benevides; VASCONCELLOS, Marco Antonio S. de. Manual de introdução à
economia. Equipe de Professores da USP. São Paulo: Saraiva, 2006.
Macroeconomia
Fundamentos da análise macroeconômica; Problemas macroeconômicos; Modelos
macroeconômicos; Contabilidade Nacional; Determinantes da demanda e oferta agregada;
Moeda, juros e renda; Economia Aberta; Política econômica; O papel do governo; Inflação.
Referências Básicas
BLANCHARD, Olivier. Macroeconomia. 4. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2007. MANKIW, N.
Gregory. Macroeconomia. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008.
Economia Brasileira
Evolução histórica da economia brasileira no período republicano. A evolução recente da
economia no Brasil: agricultura e indústria; comércio exterior; inflação; relações intersetoriais e
regionais. Temas emergentes na economia brasileira e a atualidade: o problema da distribuição
de renda e indicadores socioeconômicos; desemprego e informalidade; globalização, inserção
periférica e acordos internacionais.

Referências Básicas
REGO, José Márcio; MARQUES, Rosa Maria (Orgs.). Economia brasileira. 2. ed. São Paulo:
Saraiva, 2003.
VASCONCELLOS, Marco Antonio Sandoval de; GREMAUD, Amaury Patrick; TONETO
JÚNIOR, Rudinei. Economia brasileira contemporânea. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2005.
5) CONTABILIDADE
Contabilidade Geral
Elementos de Contabilidade: definições. Aplicação. Exigências legais e finalidades de
Contabilidade. Organização das unidades econômicas. Fatos contábeis e econômicos. Método
das Partidas Dobradas: registros e sistemas contábeis. Demonstrações contábeis. Apuração
do resultado do exercício. Balanço patrimonial e demonstração de resultado do exercício.
Aspectos fundamentais da teoria contábil. Análise das informações contábeis.
Referências Básicas
IUDICIBUS, Sérgio et al. Manual de Contabilidade das Sociedades por Ações (com
Suplemento). São Paulo: Atlas, 2007/2008.
SILVA, César Augusto Tibúrcio; TRISTÃO, Gilberto. Contabilidade básica. São Paulo: Atlas,
2008.
Contabilidade Pública
Escrituração. Receita e despesa pública. Contabilidade orçamentária, financeira e patrimonial.
Demonstrações contábeis: balanços, variações patrimoniais, consolidação e prestação de
contas. Lançamentos contábeis. Planificação contábil. Contabilização em empresas públicas.
Campo de aplicação da contabilidade pública. Patrimônio público. Exercício financeiro.
Aspectos fundamentais. Relatórios RREO e RGF.
Referências Básicas
MOTA, Francisco Glauber Lima. Contabilidade Aplicada ao Setor Publico. Brasília: autor-editor,
2009.
PISCITELLI , Roberto Bocaccio. Contabilidade Pública: uma Abordagem da Administração
Financeira Pública. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2006.
6) ADMINISTRAÇÃO GERAL I
Teorias da Administração I
Introdução à Administração: mercado de trabalho; conceito de administração; o Administrador e
seu papel na sociedade atual; formação e legislação profissional. As organizações: conceitos e
ambientes competitivos globalizados. Funções administrativas e organizacionais. Composição
Organizacional e Processo Administrativo. Novas tendências.
Referências Básicas
MAXIMIANO, Antônio Cesar A. Teoria geral da administração: da revolução urbana à revolução
digital. 4. ed., São Paulo: Atlas, 2006.
SILVA, Reinaldo O. da. Teorias da administração. São Paulo: Pioneira Thompson Learning,
2005.

Teorias da Administração II
Escolas e Evolução do Pensamento Administrativo. Gestão por função e gestão por processos.
Sistema administrativo e mudança organizacional.
Referências Básicas
MARTINS-PEREIRA, José. Manual de gestão pública contemporânea. São Paulo: Atlas, 2007.
PAULA, Ana Paula Paes de. Por uma nova gestão pública: limites e potencialidades da
experiência contemporânea. Rio de Janeiro: Editora da FGV, 2005.
Teorias da Administração Pública
O estado, o governo e a sociedade. Evolução da administração pública brasileira:
patrimonialismo, burocracia e gerencialismo. Contexto contemporâneo da atuação do Estado.
Governabilidade, governança e descentralização do poder. Estrutura e função da
administração pública. Eficiência, eficácia e efetividade na administração pública. Reformas
administrativas e programas de desburocratização: DASP, Decreto-Lei nº 200/67; Constituição
de 1988 e Emenda Constitucional nº 19/98. Considerações sobre o novo papel do Estado e da
administração pública. A reforma de Estado e da administração pública: experiências inglesa,
americana e brasileira. Representação e participação: gestão pública e privada. Accountability
e Responsiveness: as relações entre demandas, políticas, ação governamental, controles e
resultados.
Referências Básicas
BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos; SPINK, Peter (Org.). Reforma do estado e da administração
pública gerencial. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1998.
NOGUEIRA, Marco Aurélio. Um estado para a sociedade civil: temas éticos e políticos da
gestão democrática. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2005.
7) ADMINISTRAÇÃO GERAL II
Redação Oficial
Características do texto administrativo e a linguagem oficial aplicadas na produção
de documentos e correspondências oficiais e empresariais.
Referências Básicas
BRASIL. Presidência da República. Manual de redação da
República. 2. ed. rev. e atual. Brasília: Presidência da República, 2002.
BRASIL. Congresso Nacional – Câmara dos Deputados. Manual
Brasília: Câmara dos Deputados, Coordenação de Públicações, 2004.

Presidência
de

da

Redação.

Metodologia de Estudo e Pesquisa em Administração
Orientação
para
a
leitura,
análise
e
interpretação
de
texto.
Ciência,
metodologia e pesquisa em administração. Tipos de pesquisa. O processo de pesquisa.
Instrumentos e técnicas de coleta e análise de dados. Estrutura e organização de trabalhos
científicos
Referências Básicas

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia científica. 7. ed.
São Paulo: Atlas, 2007.
RICHARDSON, Roberto Jarry, et al. Pesquisa social: métodos e técnicas. 3. ed. rev.
ampl. São Paulo: Atlas, 2007.
Informática para Administradores
Estrutura de computadores. Softwares. Aplicativos: processadores de textos, planilha eletrônica
e apresentação de slides. Sistemas Computacionais: características, noções de modelagem de
dados. Bancos de dados. Internet e páginas web. Correio Eletrônico: uso corporativo,
atividades em grupo.
Referências Básicas
NORTON, Peter. Introdução à informática. São Paulo: Pearson Makron Books, 1996.
STAIR, Ralph M. Princípios de Sistemas de Informação: uma abordagem gerencial. Rio de
Janeiro: LTC Editora, 1998
8) PSICOLOGIA
Psicologia Organizacional
Contribuições das teorias psicológicas para o campo do estudo das organizações.
Impacto dos diversos modos de organização do trabalho na vida e saúde das pessoas.
Temas da psicologia na interface com os estudos organizacionais: motivação,
aprendizagem, percepção e grupos. Tensão e conflito. Processo de liderança.
Referências Básicas
BERGAMINI, Cecília W.;
São Paulo: Atlas, 1997.

CODA,

Roberto.

Psicodinâmica

da

Vida

Organizacional.

ZANELLI, José C.; BORGES, Jairo; BASTOS, Antonio V. Psicologia, organizações e
trabalho no Brasil. Porto Alegre: Artmed, 2004.
9) SOCIOLOGIA
A Sociologia e seu objeto de estudos. Conceitos básicos: relação social, estrutura e
paradigmas de relacionamento, socialização e formação da cultura. Interação social: o
indivíduo e a sociedade. Papel social, grupos e organização social. Organização formal e
organização informal. Atitudes, valores e comportamento nas organizações. Cultura
organizacional: tipologia, características e planejamento de mudanças.
Referências Básicas
BERNARDES, Cyro; MARCONDES, Reinaldo C. Sociologia aplicada à administração. São
Paulo: Saraiva, 2001. DIAS, Reinaldo. Sociologia das organizações. São Paulo: Atlas, 2000

