Edital Nº 07/2020

Processo Seletivo para Contratação de Professores Conteudistas para o Ensino a Distância

O Centro Universitário de Goiás – UNIGOIÁS - faz saber a todos os interessados, que se encontram abertas as inscrições do
processo seletivo para a contratação de Professor Conteudista dos Cursos de Graduação a Distância.
A Seleção será efetuada mediante análise curricular, entrevista e teste prático, atendendo às seguintes disposições:

1. DA FINALIDADE DO PRESENTE PROCESSO SELETIVO
As vagas da presente seleção destinam-se à atuação como professor conteudista dos Cursos de Graduação a Distância do Centro
Universitário de Goiás – UNIGOIÁS.

2. DA ATRIBUIÇÃO DA ATIVIDADE
A atividade consiste na elaboração de pacote pedagógico, contendo material áudio visual, produção escrita para ebook, e,
metáforas de entendimento, a serem entregues aos discentes dos Cursos de Graduação a Distância do Centro Universitário de Goiás –
UNIGOIÁS.
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3. DA REMUNERAÇÃO
A remuneração para a atividade desempenhada está em conformidade com o mercado de produção acadêmica, e fracionada
por pacote de produção (Texto, Vídeos e Metáforas de Entendimento). Vide 10.1 do presente Edital.

4. DA INSCRIÇÃO
4.1.
A inscrição deverá ser preenchida em formulário próprio disponibilizado no site www.anhanguera.edu.br/trabalheconosco.
4.2.
O formulário de inscrição deverá ser preenchido, assinado e enviado ao endereço de e-mail abaixo com o assunto do e-mail
“EDITAL 07/2020 – PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR CONTEUDISTA”: ludmila.rodrigues@anhanguera.edu.br com cópia para
nubia.faleiro@anhanguera.edu.br
Observação: É imprescindível que o assunto do e-mail seja o solicitado acima. E-mails que não tiverem na descrição do
assunto conforme solicitado acima, não serão verificados.
4.3.
A inscrição será permitida para brasileiros natos ou naturalizados, portugueses que tenham adquirido a igualdade de direitos
e obrigações civis e o gozo dos direitos políticos (§1º, Art. 12 da Constituição Federal e Decretos Federais nº 70.391, de 12 de abril de 1972 e
70.436, de 18 de abril de 1972) ou estrangeiros com visto temporário ou permanente, que faculte o exercício de atividade remunerada no Brasil e
exigir-se-á como título básico, sem dispensa de outros requisitos, que o candidato possua diploma de curso de graduação de duração plena e de
programas de pós-graduação credenciados pela CAPES/MEC que inclua, no todo ou em parte, a área de conhecimento correspondente aos
requisitos previstos neste Edital.
4.4.
A inscrição será permitida para uma ÚNICA DISCIPLINA, a escolher no Anexo 1, página 9, deste edital.
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4.5.
As inscrições se iniciam às 00h00min e terminam às 23h59min do dia 20/10/2020. As inscrições encaminhadas fora deste
intervalo não serão consideradas.

5. DA DOCUMENTAÇÃO
O candidato deverá enviar a documentação abaixo, na seguinte ordem:
5.1.
Ficha de inscrição, em modelo próprio, disponibilizado no site da Instituição, preenchido com a disciplina escolhida
conforme elencada no Anexo 1 – Quadro de Vagas, impresso, datado e assinado;
5.2.
Fotocópia da Carteira de Identidade;
5.3.
Fotocópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF;
5.4.
Fotocópia do Diploma de Graduação registrado ou revalidado de acordo com a legislação brasileira;
5.5.
Fotocópia do Diploma de Pós-Graduação conforme requisito exigido no Anexo 1 – Quadro de Vagas.
5.6.
Currículo Lattes expandido, devidamente atualizado e comprovado, relativo aos últimos 3 anos. Somente serão pontuados
para análise curricular os itens que estiverem dentro do respectivo período, com sua comprovação anexada e exigidos para a respectiva vaga. Os
demais serão desconsiderados para efeito deste edital.
5.7.
Fotocópia da Carteira de Trabalho da página da foto – frente e verso; e das páginas que comprovam experiência como
conteudista e experiência profissional na área.
5.8.
A Comissão de Seleção para Professor Conteudista não se responsabiliza pelo não recebimento do e-mail registrado como
oficial para efeito deste edital.
A inscrição não será validada sem o envio da documentação listada acima de TODOS os itens.
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6. DO CRONOGRAMA
O processo seletivo será realizado de forma virtual, atendendo as recomendações da Organização Mundial da Saúde, devido a
pandemia do COVID-19, com exceção da etapa TESTE PRÁTICO que poderá ou não ser de forma presencial seguindo os protocolos e normas
de segurança relacionados a pandemia do COVID 19. As datas do cronograma abaixo, foram prorrogadas para:

Cronograma do Processo Seletivo
Etapa
Data
Entrega dos documentos por e-mail para inscrição no
processo seletivo – etapa eliminatória
26/10/2020
Validação das inscrições
28/10/2020
Publicação das Inscrições Homologadas
28/10/2020
30/10/2020 a
Entrevista – etapa eliminatória**
13/11/2020
Publicação das Entrevistas Homologadas
17/11/2020
Teste Prático
Resultado Final

20/11/2020
24/11/2020

Horário
Até 23h59*
14 h
(presencial)
-

*Obs.: as inscrições que chegarem a partir da zero hora, não serão consideradas.
**O prazo poderá ser prorrogado devido ao número de inscritos no processo seletivo.
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7. ETAPAS: ENTREVISTAS, APROVAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO:
Todas as etapas da seleção são eliminatórias e/ou classificatórias, e deverão ser realizadas em Língua Portuguesa, analisando a
fluência oral do candidato.
7.1.

Primeira etapa: Validação das Inscrições e Análise de Currículo – Etapa Eliminatória

7.1.1. Será considerado apto a participar da segunda etapa da seleção, o candidato que apresentar os requisitos mínimos solicitados
conforme Anexo I (página 9) e os documentos exigidos no item 5, nos prazos estipulados no presente edital. O candidato que não atender aos
requisitos mínimos da vaga, não será aprovado para a próxima etapa.
7.1.2. A análise do Currículo Lattes será realizada com base nos títulos, e experiência como professor Conteudista no Ensino a
Distância referente ao Magistério Superior (experiência no ensino médio e fundamental não serão considerados), experiência profissional,
conforme Anexo 3, item I – Por análise do currículo profissional e acadêmico (página 15).
7.2.
Segunda etapa: Entrevista – Etapa Eliminatória - A Entrevista e Teste Prático visam verificar o grau de aderência entre
as competências requeridas pelo cargo e as apresentadas pelo candidato.
7.2.1.
Serão convocados para a Entrevista os candidatos aprovados na Etapa de Validação das Inscrições.
7.2.2.
Os candidatos serão avaliados, individualmente, por uma Banca Examinadora composta por: no mínimo 2 (dois)
profissionais representantes da Pró Reitoria de Ensino a Distância e do Departamento de Recursos Humanos.
7.2.3.
A Entrevista terá duração total de no máximo 30 minutos, por candidato.
7.2.4.
A Entrevista ocorrerá através da plataforma Microsoft Teams. O candidato que não tiver este recurso disponível, precisará
instalar em seu computador ou celular, e, sugere-se, testá-lo, previamente, para que não ocorram imprevistos no momento da entrevista.
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7.2.5.
O candidato deverá estar pronto e disponível 15 minutos antes do horário agendado para a sua entrevista, e aguardar o link
para acesso à sala de entrevista, que será encaminhado minutos antes do horário marcado.
7.2.6.
As entrevistas serão realizadas com os recursos de áudio e vídeo, e não somente de áudio.
7.2.7.
A Entrevista e o Teste Prático consistirão na averiguação dos pré-requisitos mínimos, conforme Anexo I, página 10, deste
edital.
7.2.8.
O Teste Prático visa verificar os aspectos pedagógicos associados à aplicação de meios tecnológicos para a Educação a
Distância.
7.2.9.
O Teste Prático terá duração total de no máximo 03h00 (três horas).
7.3.
Prova Prática – Etapa Eliminatória - será aprovado nesta etapa o candidato que obtiver nota final igual ou superior a 8,0 (oito
pontos), na elaboração de material didático pedagógico em Ensino a Distância, conforme ementa da disciplina pleiteada. Etapa eliminatória.
7.3.1.
Caberá ao candidato escolher as metodologias ativas e design instrucional do material a ser produzido na Prova Prática,
sendo facultativo consulta em material próprio desde que não sejam pen drives, HD externo e notebook. O candidato poderá fazer uso de sites
acadêmicos ou outros com cunhos pedagógicos.
7.3.2.
A Prova Prática acontecerá em dois momentos:
a) Entrega de Plano de Ensino ou Matriz de Desenho Instrucional (DI) no dia 20/11/2020, que deverá conter 08 Módulos-Aula,
distribuídos conforme Ementa da disciplina pleiteada pelo candidato.
b) Após a entrega do item anterior, será realizada a Prova Prática que terá duração de 3 horas (três horas), das 14h às 17h, do dia
20/11/2020, prazo destinado à elaboração de conteúdo didático pedagógico escrito para EAD, (Ementa disponibilizada neste Edital no Anexo
2), em Word, sobre ponto sorteado no início da prova prática, conforme Plano de Ensino apresentado. Após a produção, o candidato deverá
solicitar ao fiscal o meio para a gravação/envio/entrega.
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7.3.3.
Local e data da Prova Prática - será realizada nas dependências do UNIGOIÁS, seguindo todos os protocolos sanitários
determinados por lei, com data e horário dispostos conforme esse edital no item 6, em laboratório de informática da IES. Os candidatos serão
informados por e-mail pelo Departamento de Recursos Humanos.
7.3.4.
Avaliação da Prova Prática: a avaliação será feita pela mesma equipe do item 4.0 deste edital e em conformidade com os
critérios a seguir:
a) Domínio do tema;
b) Estética e apresentação do material;
c) Espírito crítico;
d) Capacidade de organizar e expor ideias com coesão e coerência a respeito do tema indicado;
e) Apresentação do tema com clareza;
f) Estabelecimento de correlação entre o tema e outras áreas do conhecimento;
g) Capacidade de motivar, pela produção do conteúdo, e apresentação de forma interessante;
h) Capacidade de integração: preocupação com a compreensão do assunto, estabelecimento de relação com conteúdos a serem
estudados posteriormente;
i) Apresentação de objetos de aprendizagem e interatividade a serem aplicados ao material produzido.
7.3.5.
Aprovação: Os candidatos aprovados serão relacionados por ordem de classificação de acordo com a maior média obtida
nas etapas deste processo seletivo. Em casos de empate na média final, aprova-se o candidato que obtiver a maior nota na prova prática,
conforme critérios estabelecidos no item 7.3.2.
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8. DA CLASSIFICAÇÃO - Os candidatos aprovados serão relacionados por ordem de classificação, de acordo com a média obtida
nas etapas de avaliação curricular, entrevista e teste prático. Em casos de empate na média final, classificar-se-á o candidato que obtiver a
maior nota em uma das etapas, entrevista ou teste prático.

9. DA VALIDADE: A Seleção para PROFESSOR CONTEUDISTA, regida por este Edital, tem validade de 12 meses, a partir da
data da assinatura do Ato de Homologação pelo Senhor Reitor, podendo, à critério da Administração Superior, ter a sua validade prorrogada.
9.1.
Cumprimento do Cronograma: O candidato é responsável pelo cumprimento do cronograma (dias, locais e horários) da
seleção. O atraso ou a ausência em qualquer das etapas, desclassifica o candidato.
10. DO CONTEÚDO A SER PRODUZIDO (PACOTE DE PRODUÇÃO DE CONTEÚDO DIDÁTICO PEDAGÓGICO
COMPLETO)
10.1.
O Pacote de Produção de Conteúdo Completo compreende e conforme orientações da Coordenação de Processo
Instrucional EaD:
08 módulos aula com aproximadamente 120 laudas (lauda = 2.100 caracteres com espaço) de conteúdo para o livro-texto da disciplina.
08 Questões de múltipla escolha padrão ENADE por unidade com gabarito.
02 Exercícios discursivos para auto estudo por unidade com gabarito.
02 Questões discursivas padrão ENADE por unidade com gabarito.
01 Roteiro para videoaula, por unidade, de 05 a 08 minutos.
pág. 8

Centro Universitário de Goiás – UNIGOIÁS
Av. João Cândido de Oliveira, Nº 115, Cidade Jardim, Goiânia – GO, CEP: 74423-115
www.anhanguera.edu.br

Roteiro para vídeo de apresentação da disciplina de até 02 minutos.
01 Indicação de leitura complementar por unidade (artigo científico ou livro).
01 metáfora de entendimento por unidade (mapa mental, estudo de caso, entre outras)

11.

COMPROMISSO DE PRODUÇÃO E RESPONSABILIDADE CIVIL

Todo o conteúdo será submetido à comprovação de autenticidade de autoria mediante o uso de software antiplágio e, sendo constatada a
não autoria, a produção não será aceita, ficando o UNIGOIÁS isento de qualquer compromisso financeiro e/ou vínculo.
Goiânia, 09 de outubro de 2020.
Prof. Joveny Sebastião Cândido de Oliveira J.M. J.D.
Reitor
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ANEXO 1 – REQUISITOS MÍNIMOS
O candidato deverá escolher uma ÚNICA DISCIPLINA para se inscrever neste processo seletivo. Não será aprovada, inscrição em mais
de uma disciplina.

Área de
Conhecimento

Disciplina

Requisitos Mínimos

Graduação na área de Tecnologia da Informação/Ciência da Computação e/ou
Desenvolvimento afins, com no mínimo especialização.
de Soluções Web.
Necessário ter experiência mínima comprovada de 6 meses como conteudista.
Graduação na área de Tecnologia da Informação/Ciência da Computação e/ou
Desenvolvimento afins, com no mínimo especialização.
Tecnologia da
de Interfaces Web
Informação ou
Necessário ter experiência mínima comprovada de 6 meses como conteudista.
Ciência da
Graduação na área de Tecnologia da Informação/Ciência da Computação e/ou
Computação (Ver Segurança da
afins, com no mínimo especialização.
requisitos mínimos) Informação
Necessário ter experiência mínima comprovada de 6 meses como conteudista.
Sistemas
Graduação na área de Tecnologia da Informação/Ciência da Computação e/ou
Distribuídos e
afins, com no mínimo especialização.
Computação em
Nuvem
Necessário ter experiência mínima comprovada de 6 meses como conteudista.

Vagas
áreas
CR*
áreas
CR*
áreas
CR*
áreas
CR*
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Análise e
Disclousure das
Demonstrações
Financeiras
Contabilidade
Intermediária e
Societária
Contabilidade
Empresarial e
Estratégica em
Administração ou Tributos
Ciências Contábeis Gestão de
Operações e
(Ver requisitos
Sistemas
mínimos)
Inovação e
Competitividade
Simulação
Gerencial e
Contábil
Fundamentos de
Pedagogia ou Letras Gestão PPP
(Ver requisitos
mínimos)

Didática
Estudo e Prática

Graduação na área de Administração ou Ciências Contábeis, com no mínimo
especialização.

CR*

Necessário ter experiência mínima comprovada de 1 ano como conteudista.
Graduação em Ciências Contábeis, com no mínimo especialização.
Necessário ter experiência mínima comprovada de 1 ano como conteudista.

CR*

Graduação em Ciências Contábeis, com no mínimo especialização.
Necessário ter experiência mínima comprovada de 1 ano como conteudista.
Graduação na área de Administração ou Ciências Contábeis, com no mínimo
especialização.
Necessário ter experiência mínima comprovada de 1 ano como conteudista.
Graduação na área de Administração, com no mínimo especialização.
Necessário ter experiência mínima comprovada de 1 ano como conteudista.
Graduação na área em Ciências Contábeis, com no mínimo especialização.
Necessário ter experiência mínima comprovada de 1 ano como conteudista.
Licenciatura em Pedagogia, com no mínimo especialização.
Necessário ter experiência mínima comprovada de 1 ano como conteudista.
Licenciatura em Letras ou Pedagogia e/ou áreas afins, com no mínimo especialização.
Necessário ter experiência mínima comprovada de 1 ano como conteudista.
Licenciatura em Letras ou Pedagogia e/ou áreas afins, com no mínimo especialização.

CR*

CR*
CR*
CR*
CR*
CR*
CR*
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de Currículo e
Necessário ter experiência mínima comprovada de 1 ano como conteudista.
Avaliação
Conteúdo e
Licenciatura em Letras, com no mínimo especialização.
Metodologia do
Ensino de Língua Necessário ter experiência mínima comprovada de 1 ano como conteudista.
Portuguesa
ANEXO 2 – EMENTAS

Disciplina

CR*

Ementa

Desenvolvimento de Soluções As técnicas avançadas de desenvolvimento de software direcionadas para a Web com a tecnologia Java. A
arquitetura de desenvolvimento de software. Os frameworks como ferramentas de produtividade. O intercâmbio
Web.
de dados entre tecnologias. O desenvolvimento de aplicações em camadas. O mapeamento objeto-relacional. O
controle de transações em aplicações com bancos de dados.
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Desenvolvimento de
Interfaces Web

Segurança da Informação

Sistemas Distribuídos e
Computação em Nuvem

Análise e Disclousure das
Demonstrações Financeiras

Os fundamentos e as técnicas de programação utilizadas na elaboração de aplicações para a Internet. O
protocolo HTTP. As tecnologias de conteúdo estático e dinâmico. O paradigma cliente-servidor. Os cookies e o
gerenciamento sessões de servidor. A linguagem de programação JavaScript. A linguagem de marcação
HTML5. A linguagem de estilização CSS. Os principais frameworks adjacentes às principais tecnologias de
desenvolvimento client-side.
ISO 27002. Princípios de Segurança da Informação. Segurança de Host. Segurança em redes cabeadas e sem
fio. Técnicas de Ataque e Defesa. Firewall e Proxy. Sistemas IPS/IDS. Certificado Digital.

Conceitos e fundamentos básicos de sistemas distribuídos; paradigmas computacionais distribuídos;
arquiteturas distribuídas; conceitos de segurança de funcionamento e tolerância a falhas. Arquitetura
cliente/servidor, middleware básico (camada de distribuição) e especificações com objetos distribuídos;
comunicação de grupo: difusão confiável e difusão atômica. Comunicação através de memória compartilhada
distribuída; algoritmos distribuídos.
A contabilidade como linguagem dos negócios. Elementos fundamentais para análise das demonstrações
financeiras. Disclousure das demonstrações financeiras. Estruturação e ajuste das demonstrações financeiras.
Processo de análise. Análise econômica e financeira tradicional. Alavancagem financeira. Análise de
quocientes avançados. Relatórios de análise.
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Contabilidade Intermediária e
Societária

Contabilidade Empresarial e
Estratégica em Tributos

Gestão de Operações e
Sistemas

Inovação e Competitividade

Estudo da contabilidade aplicada as organizações constituídas sob a forma de "S/A" e Ltda de grande porte,
detalhamento da legislação que regulamenta essas empresas em todos os seus aspectos relevantes,
aprofundamento nas variáveis que remetem à constituição dessas formas societárias, elaboração de relatórios
que identifiquem sua estrutura contábil diferenciada, estabelecimento de relação entre teoria e prática no campo
societário, desenvolvimento de metodologias conceituais e aplicadas das demonstrações contábeis.
Contabilização de operações que envolvem tributos das entidades empresariais e seus principais aspectos.
Sistema Integrado de pagamento de impostos e contribuições das microempresas e empresas de pequeno porte
(simples); Regimes Tributários, incentivos fiscais; planejamento tributário como ferramenta estratégica de
análise da situação tributária da organização.

Evolução histórica da Administração da produção. Sistemas de produção. Projeto de produto e processo.
Arranjo físico e fluxo. Capacidade produtiva. Planejamento, programação e controle da produção. Localização
de Plantas produtivas e sistemas de gestão da produção.
Gestão da inovação. Teorias da inovação, tipos, graus e características das organizações inovadoras.
Ferramentas de inovação. Avaliação de desempenho da inovação. Estudo de estrutura de mercado e dinâmica
de competição. Distinção entre vantagens competitivas sustentáveis e temporárias.
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Simulação Gerencial e
Contábil

Estudo da teoria e prática de constituição de empresas comerciais nos diversos órgãos de registro: Junta
Comercial do Estado, Secretaria da Receita Federal, Cadastro de Contribuintes do Estado; Cadastro Municipal e
entidades de classe empresariais. Aplicação das rotinas inerentes ao departamento de pessoal e escrita fiscal da
empresa registrada. Contabilização dos fatos contábeis relativos às empresas, desde seu registro até a
elaboração das demonstrações contábeis tais como: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do
Exercício, Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido. Desenvolvimento, por meio do sistema de
informação, das obrigações acessórias a serem apresentadas aos órgãos competentes.

Fundamentos de Gestão PPP

Análise da gestão escolar como etapa do processo de democratização e do profissional da educação como
gestor em ambientes dos espaços educativos da sociedade contemporânea. Organização e gestão dos processos
educativos, trabalho docente; o projeto político- pedagógico coletivo e gestão na escola pública.

Didática

Análise da gestão escolar como etapa do processo de democratização e do profissional da educação como
gestor em ambientes dos espaços educativos da sociedade contemporânea. Organização e gestão dos processos
educativos, trabalho docente; o projeto político- pedagógico coletivo e gestão na escola pública.

Estudo e Prática de Currículo
e Avaliação

Conteúdo e Metodologia do
Ensino de Língua Portuguesa

Concepções teóricas do curricular e da avaliação da aprendizagem na primeira e segunda etapas da educação
básica. Dispositivos legais que interessam ao currículo e a avalição da educação infantil e fundamental no
Brasil. Estudo teórico-prático do currículo e da avalição, conceitos, processos e instrumentos que envolvem o
desenvolvimento do currículo e o acompanhamento da avaliação dos alunos em seu processo de aprendizagem.
Estudo dos pressupostos teóricos-didáticos do processo de ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa.
Perspectivas para o trabalho docente dos conteúdos de Língua Portuguesa para o Ensino Básico, com enfoque
nos anos iniciais do Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos. Propiciar projetos pedagógicos para
o Ensino de Língua Materna. Reflexão acerca da intersecção entre as propostas do Parâmetros Curriculares
Nacionais de Língua Portuguesa e as práticas pedagógicas docentes.
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ANEXO 3 - CRITÉRIOS PARA A ANÁLISE DE CURRÍCULO
I - POR ANÁLISE DO CURRÍCULO PROFISSIONAL E ACADÊMICO
A) FORMAÇÃO ACADÊMICA/TITULAÇÃO
Critério avaliado

Indicador

Pontos

Graduação na área das disciplinas ministradas

Diploma

07

Graduação em outra área das disciplinas ministradas

Diploma

05

Especialização (Lato Sensu) em EAD

Certificado

09

Especialização (Lato Sensu) na área das disciplinas ministradas

Certificado

10

Especialização (Lato Sensu) em outra área das disciplinas ministradas

Certificado

08

Mestrado na área das disciplinas ministradas

Diploma

12

Mestrado em outra área das disciplinas ministradas

Diploma

11

Doutorado na área das disciplinas ministradas

Diploma

18

Doutorado em outra área das disciplinas ministradas

Diploma

17

Pós-Doutorado

Diploma

20

Indicador

Pontos

B) ATUAÇÃO PROFISSIONAL
Critério avaliado
Magistério no ensino superior (graduação)

02

Magistério no ensino superior (pós-graduação Lato Sensu)

03

Magistério no ensino superior (pós-graduação Stricto Sensu)

05

Magistério na educação básica
Atuação como professor conteudista / formador / autor em EAD

01
Tempo por

15

semestre

Atuação como professor revisor em EAD

10

Atuação como tutor presencial em EAD

20

Atuação como tutor a distância em EAD

25

Experiência profissional (não acadêmica)

02
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C) ÁREAS DE ATUAÇÃO: GESTÃO ACADÊMICA EM COORDENAÇÃO,
DIREÇÃO, ASSESSORAMENTO E APOIO
Critério avaliado

Indicador

Pontos

Coordenação em EAD

Cargo/semestre

10

Coordenação de Atividades Complementares em EAD

Cargo/semestre

05

Coordenação de elaboração de projeto de criação de curso de

Unidade

05

graduação EAD
Unidade
Coordenação de elaboração de projeto de criação de curso de pós-graduação
lato sensu em EAD

08

Elaboração de projeto de curso de extensão implementado em EAD

Unidade

05

Coordenador de pós-graduação lato sensu em EAD

Cargo/semestre

10

Coordenador de curso de graduação em EAD

Cargo/semestre

10

Coordenador de curso de extensão em EAD

Cargo/semestre

10

Coordenador de Polo de EAD

Cargo/semestre

10

Outras atividades de ensino formalizadas e não contempladas acima

Cargo/semestre

01

Outras atividades administrativas formalizadas e não contempladas acima Cargo/semestre

01

II – PRODUÇÃO BIBLIOGRAFICA E TÉCNICA

A) PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA
Critério avaliado

Indicador

Pontos

Artigos completos publicados em periódicos

Unidade

10

Artigos aceitos para publicação

Unidade

10

Livros

Unidade

20

Capítulos de livros

Unidade

10

Texto em jornal ou revista

Unidade

10

Trabalhos publicados em anais de eventos

Unidade

05
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Apresentação de Trabalho

Unidade

05

Outra produção bibliográfica

Unidade

05

B) PRODUÇÃO TÉCNICA
Critério avaliado

Indicador

Pontos

Assessoria e consultoria em EAD

Unidade

10

Processos e técnicas em EAD

Unidade

10

Curso de curta duração ministrado em EAD

Unidade

08

Desenvolvimento de material didático ou instrucional em EAD

Unidade

12

Outra produção técnica

Unidade

02
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