
 

 

  

 
 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “JÚLIO DE MESQUITA FILHO” 
UNESP 

EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA SELEÇÃO DE CURSISTAS QUE 
ATUAM COMO TUTORES OU COORDENADORES DE TUTORIA NO SISTEMA 

UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB/CAPES) PARA O CURSO “Formação 
de Mediadores Pedagógicos Digitais para EaD” 

Período de Inscrição: 13/11/2018 a 28/11/2018  

Para inscrição, acesse o link 
https://edutec.unesp.br/processo_seletivo 

Estão abertas as inscrições para o Curso de Extensão Universitária 
“Formação de Mediadores Pedagógicos Digitais para EaD”, na 
modalidade a distância, oferecido pela Universidade Estadual Paulista 
“Júlio de Mesquita Filho” (UNESP) em parceria com Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e a Universidade 
Aberta de Portugal (UAb-PT), por meio do Departamento de Estatística 
(DEst) da Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT) e do Núcleo de 
Educação a Distância da UNESP. De acordo com as normas deste Edital, 
será constituída Comissão de Seleção, com a atribuição de acompanhar 
o processo seletivo de cursistas que atuam como tutores, 
coordenadores de tutoria do sistema Universidade Aberta do Brasil 
(UAB) e alunos da Unesp para validar seu resultado final. 

1 – DAS INFORMAÇÕES SOBRE O CURSO 

1.1 - Carga Horária: 180 horas. 

1.2 - Período de oferecimento: 10/12/2018 a 31/05/2019. 

1.3 - Tem-se como objetivos que os cursistas compreendam e sejam 
capazes de aplicar em seus contextos de atuação: 
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● os diferentes formatos de ambientes digitais e seu potencial 
pedagógico; 

● os processos de comunicação, interação, interatividade e 
mediação pedagógica em ambientes digitais; 

● estratégias didáticas e avaliação pedagógica no contexto 
digital. 
 

1.4 - O curso será desenvolvido no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA) Moodle, com um tutor para cada turma de 25 
cursistas. Os conteúdos estão organizados em módulos, que se 
subdividem em temas. Cada módulo e seus respectivos temas são 
disponibilizados a partir de data informada no Cronograma do curso. 
Há prazo para realização das atividades. A concepção pedagógica do 
curso tem como base a abordagem Construcionista, Contextualizada 
e Significativa (CCS) (SCHLÜNZEN, 2016). Nesse sentido, o cursista 
será levado a construir o seu conhecimento a partir do seu 
interesse, com situações que façam parte do seu contexto e tenha 
significado. Assim, permite-se aflorar o interesse do estudante, 
motivando-o a explorar, a pesquisar, a descrever, a refletir, a depurar 
suas ideias, com a mediação do tutor, de maneira que o cursista 
desenvolva, por meio do uso das Tecnologias Digitais de Informação 
e Comunicação, um projeto que faz parte da sua vivência e contexto. 

Tutores serão responsáveis pela mediação pedagógica, 
fundamentada na abordagem Estar Junto Virtual (VALENTE, 2005), 
na qual o tutor atua próximo ao aprendiz para entender o que ele 
faz e seu contexto, e instigá-lo, favorecendo assim a formalização 
dos conceitos e a construção de conhecimentos. 

Outras informações sobre o curso são apresentadas ao estudante no 
Contrato de Aprendizagem, disponível no AVA. 

1.5 – Público Alvo: Tutores e coordenadores de tutoria do sistema 
UAB/CAPES e alunos da Unesp. 

 



 

 

  

 
 

1.6 - O Curso não possui encontros presenciais. 

1.7 – O Curso será ofertado no Ambiente Virtual de Aprendizagem 
Moodle do NEaD/UNESP, cujo acesso ocorrerá pelo Portal Edutec 
(https://edutec.unesp.br), por meio de CPF e senha fornecida aos 
selecionados. 

1.8 – Conteúdo Programático:  

a) Ambientação Digital. 

b) Comunicação, Interação e Mediação. 

c) Estratégias Pedagógicas no contexto on-line. 

d) Avaliação Digital. 

1.9 – A avaliação ocorrerá por módulo. O valor total do curso são 10 
pontos. Cada módulo tem o valor de dois pontos e os dois últimos 
pontos correspondem a entrega de um trabalho final do curso. A 
cada final de módulo haverá uma única atividade a ser entregue 
para nota. Se houver atraso no prazo indicado, de no máximo uma 
semana, dois décimos serão descontados na correção da atividade. 
Não sendo possível entregar, a atividade será considerada como não 
entregue e a nota igual a 0 ponto será atribuída.  

O valor de dois pontos por módulo serão divididos entre a atividade 
a ser entregue no final do módulo e a interação nas atividades e 
fóruns do módulo. 

Para aprovação final no curso deverá ter no mínimo 50% na entrega 
dos trabalhos e 50% na interação nas atividades e fóruns do módulo. 

2 – DAS VAGAS 

Serão oferecidas 1500 vagas, gratuitas, sendo acrescidos 10% 
destinadas aos alunos da UNESP. As 1500 vagas serão distribuídas para 
os tutores e coordenadores de tutoria do Sistema UAB/CAPES. 

https://edutec.unesp.br/


 

 

  

 
 
 

3 – DAS INSCRIÇÕES - PERÍODO E CONDIÇÕES PARA CONCORRER ÀS 
VAGAS 

3.1. – Período de Inscrições: 13/11/2018 a 28/11/2018. 

3.2 – As inscrições serão realizadas pelo Portal Edutec: 
https://edutec.unesp.br/processo_seletivo 

3.3 - Não será cobrada taxa de inscrição e o curso será inteiramente 
gratuito. 

3.4 – Condições para concorrer às vagas: 

- Ser tutor do Sistema da UAB/CAPES; 
OU 

- Ser coordenador de tutoria do Sistema da UAB/CAPES; 
OU 

- Ser aluno da graduação ou pós-graduação da UNESP; 
- Atender aos requisitos exigidos neste Edital, especialmente 

quanto à apresentação dos documentos obrigatórios, no caso:  
a) documento comprobatório que é tutor ou coordenador de 
tutoria do sistema UAB/CAPES. 

b) declaração de matrícula para alunos de graduação ou Pós-
Graduação da UNESP;  

3.5 - Os documentos exigidos no formulário de inscrição online 
deverão ser anexados, na extensão PDF, no ato da inscrição e 
comporão a parte de seleção deste Edital. 

3.6 - Não será aceita inscrição via fax e/ou por correio eletrônico, ou 
qualquer outro meio não especificado neste Edital. 
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3.7 - Caso o candidato faça a inscrição mais de uma vez será 
considerada apenas a última inscrição. 

3.8 - É de inteira responsabilidade do candidato o encaminhamento 
de todos os documentos solicitados no presente Edital.  

3.9 - A Comissão de Seleção, a UNESP e a Universidade Aberta de 
Portugal não se responsabilizam por inscrições que não puderam ser 
submetidas no último dia, devido a problemas técnicos, 
congestionamento na internet, falha na comunicação eletrônica ou, 
ainda, outras forças relevantes que estejam fora do controle das 
instituições citadas. 

4 – DA SELEÇÃO E DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS 

4.1 - O critério de seleção para preenchimento das vagas 
compreende a classificação de candidatos por ordem de inscrição, 
dentre aqueles que atenderem às normas deste Edital. 

4.2 – Serão selecionados 1650 cursistas para comporem as vagas 
descritas no item 2, deste Edital e haverá uma lista de cadastro de 
suplentes de 300 cursistas, para o caso de algum candidato 
inicialmente indicado não atender satisfatoriamente aos requisitos 
previstos e como forma de assegurar que todas as vagas sejam 
preenchidas. Das 1650 vagas serão distribuídas 1500 para 
profissionais do sistema UAB e 150 para os discentes da Unesp. 

4.3 - A homologação das inscrições dar-se-á por conferência dos 
documentos anexados pelos candidatos, realizada pela Comissão de 
Seleção, sendo deferidas aquelas que estiverem de acordo com as 
exigências do Edital. 

4.4 - As inscrições incompletas com documentação irregular ou com 
fotocópias ilegíveis ou rasuradas, de qualquer um dos documentos 
solicitados, ou fora dos prazos estabelecidos neste Edital, serão 
indeferidas. 



 

 

  

 
 

4.5 - Não será permitida a inclusão posterior de documentos. 

4.6 - O resultado da seleção será divulgado em 30/11/2018 no Portal 
Edutec (www.edutec.unesp.br). 

4.7 - Os candidatos selecionados em lista de espera, desde já, têm 
ciência de que somente serão convocados para vagas 
remanescentes, de acordo com a respectiva ordem de classificação. 

5 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Este Edital será publicado no Portal Edutec (www.edutec.unesp.br). 

É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar o resultado e 
demais publicações referentes a este Edital. 

São Paulo, 12 de novembro de 2018 
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