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EDITAL Nº 001/2012-NEaD
Boa Vista-RR, 29 de março de 2012.

O COORDENADOR GERAL DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE RORAIMA, nomeado pela Portaria nº 2040/GR de 12 de julho de 2011, no uso de suas atribuições
legais e estatutárias, torna público o presente Edital, estabelecendo as normas para inscrição, seleção e matrícula de
candidatos para os cursos de extensão (Rotinas Administrativas, Educação Inclusiva, Aplicativos Computacionais,
Moodle para Professor, Gestão em EaD e Novas Tecnologias de Informação e Comunicação – NTIC’s) ofertados pelo
NEaD/UFRR no primeiro semestre de 2012, destinados aos profissionais vinculados, direta ou indiretamente, à
educação básica do Estado de Roraima e servidores da Universidade Federal de Roraima.
1. DOS OBJETIVOS, CARGAS HORÁRIAS, DURAÇÃO, PRÉ-REQUISITOS E VAGAS DOS CURSOS
1.1. Rotinas Administrativas
1.1.1. Objetivo: Desenvolver práticas para um bom relacionamento entre as pessoas, mostrar a importância
da etiqueta no ambiente de trabalho, de prestar serviços de atendimento ao público interno e externo
com eficiência, além de adquirir habilidades que permitam desempenhar a função administrativa de
maneira eficiente e de forma a atender as demandas de trabalho.
1.1.2. Carga horária total: 180h (70% a distância e 30% presencial)
 Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA/MOODLE (20h);
 Atendimento ao Público e ao Telefone (20h);
 Etiqueta no Trabalho (20h);
 BR-Office Avançado (30h);
 Documentos Oficiais (30h);
 Arquivo (30h);
 Cerimonial (30h).
1.1.3. Duração: de abril a julho de 2012.
1.1.4. Pré-requisitos: Ser profissional vinculado direta ou indiretamente à educação básica ou ser servidor da
UFRR e possuir conhecimentos básicos sobre algum pacote de software para escritório (Ex: Microsoft
Office ou BR-Office).
1.1.5. Vagas: 90 para profissionais vinculados direta ou indiretamente à educação básica do Estado de
Roraima e servidores da UFRR.
1.2. Educação Inclusiva
1.2.1. Objetivo: Oportunizar formação continuada aos profissionais da educação no que se refere ao
conhecimento teórico e pedagógico sobre a Educação Inclusiva e atendimento educacional
especializado. Além de discutir a inclusão escolar, dentro do conceito de educação para a cidadania e
na perspectiva da transversalidade da educação especial; considerar a necessária preparação da escola e
dos professores para trabalhar, em salas regulares, com alunos que tenham necessidades educacionais
especiais; preparar os profissionais para a prática educacional inclusiva nos termos das necessárias
diferenciações pedagógicas que valorizam a especificidade de cada aprendiz e considerar a utilização
da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) em contexto escolar e uso de estratégias iniciais de
comunicação com a pessoa surda.
1.2.2. Carga horária total: 120h (70% a distância e 30% presencial)
 Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA/MOODLE (20h);
 Os fundamentos da Educação Inclusiva e a transversalidade da Educação Especial (25h);

 Acesso e permanência na escola: o enfrentamento do fracasso escolar (25h);
 As políticas públicas de inclusão e a legislação pertinente (25h);
 Desenvolvimento e aprendizagem na perspectiva inclusiva (25h).
1.2.3. Duração: de maio a de julho de 2012.
1.2.4. Pré-requisitos: Ser professor vinculado direta ou indiretamente à educação básica ou ser aluno de
alguma licenciatura na UFRR.
1.2.5. Vagas: 100 para profissionais vinculados direta ou indiretamente à educação básica do Estado de
Roraima e alunos dos cursos de Licenciaturas da UFRR.
1.3. Aplicativos Computacionais
1.3.1. Objetivo: Ofertar aos profissionais da educação básica e da UFRR (docentes e técnicos) novas
conhecimentos sobre o pacote Br-Office, de forma a contemplar o editor de texto, editor de planilha e
apresentação.
1.3.2. Carga horária total: 60h (70% a distância e 30% presencial)
1.3.3. Duração: de abril a maio de 2012.
1.3.4. Pré-requisitos: Ser profissional vinculado direta ou indiretamente à educação básica ou ser servidor da
UFRR e possuir conhecimentos básicos sobre algum sistema operacional de computador (Ex:
Microsoft Windows ou Linux).
1.3.5. Vagas: 90 para profissionais vinculados direta ou indiretamente à educação básica do Estado de
Roraima e servidores da UFRR.
1.4. Moodle para Professor
1.4.1. Objetivo: Capacitar profissionais de educação no desenvolvimento de cursos na ferramenta
MOODLE, além de permitir que o participante experimente os pontos de vista de aluno, de tutor e de
professor de um curso on-line mediado pelo Moodle e desta forma potencializar a qualidade e o senso
prático do autor no processo de montagem de um curso com o Moodle.
1.4.2. Carga horária total: 30h (70% a distância e 30% presencial)
 Moodle na visão do aluno (10h);
 Moodle na visão do tutor (10h);
 Moodle na visão do professor (10h).
1.4.3. Duração: de abril a julho de 2012.
1.4.4. Pré-requisitos: Ser profissional vinculado direta ou indiretamente à educação básica ou ser servidor da
UFRR e possuir conhecimentos básicos sobre algum sistema operacional de computador (Ex:
Microsoft Windows ou Linux).
1.4.5. Vagas: 50 para profissionais vinculados direta ou indiretamente à educação básica do Estado de
Roraima e servidores da UFRR.
1.5. Gestão em EaD
1.5.1. Objetivo: Apresentar aos profissionais dà educação básica e UFRR (docentes e técnicos) a estrutura
organizacional e administrativa do NEaD-UFRR, bem como as responsabilidades de cada uma das
coordenações implantadas no respectivos núcleo, proporcionando desta forma novas habilidades na
área de gestão de recursos destinados a educação a distância no âmbito da UFRR.

1.5.2. Carga horária total: 60h (70% a distância e 30% presencial)
1.5.3. Duração: de abril a julho de 2012.
1.5.4. Pré-requisitos: Ser profissional vinculado direta ou indiretamente à educação básica ou ser servidor
da UFRR e possuir conhecimentos básicos sobre algum sistema operacional de computador (Ex:
Microsoft Windows ou Linux).
1.5.5. Vagas: 100 para profissionais vinculados direta ou indiretamente à educação básica do Estado de
Roraima e servidores da UFRR.
1.6. Novas Tecnologias de Informação e Comunicação – NTIC’s
1.6.1. Objetivo: Capacitar os profissionais vinculados direta ou indiretamente à educação básica do Estado

de Roraima e servidores da UFRR para a atuação na Educação a Distância fazendo a integração entre
as modalidades: presencial e a distância.
1.6.2. Carga horária total: 90h (70% a distância e 30% presencial)
1.6.3. Duração: de abril a maio de 2012.
1.6.4. Pré-requisitos: Ser profissional vinculado direta ou indiretamente à educação básica ou ser servidor da
UFRR e possuir conhecimentos básicos de algum sistema operacional de computador (Ex: Microsoft
Windows ou Linux).
1.6.5. Vagas: 50 para profissionais vinculados direta ou indiretamente à educação básica do Estado de
Roraima e servidores da UFRR.

2. DO PRÉ-REQUISITO PARA INSCRIÇÃO
2.1. Estão aptos a participar dos cursos previstos neste edital apenas profissionais vinculados, direta ou
indiretamente, à educação básica da rede estadual ou municipal do Estado de Roraima ou ser servidor da
Universidade Federal de Roraima.
2.2. Não ter sido desistente de outro(s) curso(s) ofertado(s) pelo NEaD em oportunidade anterior, a pelo menos
doze meses.

3. DAS INSCRIÇÕES
3.1. As inscrições serão gratuitas e realizadas no período de 29 de março de 2012 a partir das 08h a 06 de abril de
2012 até às 20h;
3.2. O candidato não poderá solicitar a sua participação no curso de capacitação se estiver afastado do trabalho
para licença médica, licença prêmio, gozo de férias e outros impedimentos legais;
3.3. A inscrição deverá ser realizada por meio de formulário eletrônico
http://www.uab.ufrr.br/formularios/index.php/inscricao-cursos-de-extensao.

disponível

no

link:

3.4. Todos os campos do formulário deverão ser preenchidos com atenção. Não serão aceitas inscrições com dados
incompletos;
3.5. A confirmação da inscrição será feita por meio de divulgação da lista nominal no site http://www.uab.ufrr.br e
no mural do NEaD;
3.6. A desistência do participante do curso de capacitação, deverá ser comunicada a Coordenação do Curso por
escrito, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis antes da data de início do curso.
3.7. O candidato poderá se inscrever em até 03 cursos, desde que não haja conflito nos encontros presenciais.

4. DA SELEÇÃO
4.1. A classificação será por ordem de inscrição, obedecendo aos pré-requisitos, se houver um número de inscrição
superior à quantidade de vagas, os candidatos cujas inscrições forem excedentes ficarão em lista de espera;
4.2. Os candidatos que ficarem em lista de espera poderão ser convocados se, e somente se, houver reoferta do
curso para o qual se inscreveu ainda em 2012;
4.3. O NEaD não se compromete em convocar nenhum candidato da lista de espera, salvo se o curso optado pelo
candidato for reofertado ainda em 2012.

5. DA MATRÍCULA
5.1. Os candidatos selecionados para os cursos de extensão que fazem parte deste edital estarão pré-matriculados
e, ao comparecer no primeiro encontro presencial, deverão entregar ao professor comprovação de vínculo com
à educação básica da rede estadual ou municipal do Estado de Roraima e/ou com a Universidade Federal de
Roraima, para confirmação da matrícula.

6. DOS RESULTADOS
6.1. A divulgação da relação dos candidatos selecionados será realizada no dia 10/04/12 no site

http://www.uab.ufrr.br e no mural do NEaD.
7. DOS RECURSOS
7.1. Caberá recurso pelo candidato apenas os casos de falhas técnicas no sistema do NEaD conforme Item 7.4.
7.2. Para cada candidato, admitir-se-á um único recurso desde que específico e fundamentado.
7.3. O prazo para interposição de recursos será de 24 (vinte e quatro) horas, contadas a partir da data da publicação
dos resultados.
7.4. Os recursos poderão ser interpostos por escrito, entre 10 e 17 horas, Av. Ene Garcez, Campus Paricarana da
UFRR, bloco III, sala 317.
7.5. Após a análise dos recursos interpostos, a relação de candidatos será republicada com as eventuais alterações
decorrentes dos recursos deferidos.
7.6. Em hipótese alguma, será aceito pedido de revisão de recurso e/ou recurso de recurso.
7.7. Não serão aceitos os recursos que forem enviados pelos Correios, Fax, Internet ou por qualquer outra forma
que não apresentados diretamente no endereço dado no item 6.4 deste edital.
7.8. Não serão apreciados nem recebidos os recursos intempestivos ou em desacordo com o estabelecido neste
Edital.

8. DA ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DOS CURSOS
8.1. Realização de leituras na sala de aula virtual e de atividades de aprendizagem sob a orientação de um
professor e/ou de um tutor.
8.2. Recursos didático-metodológicos: sala de aula virtual (70% da carga horária); aulas presenciais (30% da carga
horária); fóruns temáticos; atividades avaliativas; e avaliação final presencial.
8.3. Os cursos possuem estrutura de navegação sequencial entre os módulos. A conclusão de cada uma das etapas
dos cursos exige a aprendizagem do conteúdo do módulo anterior.
8.4. Cerca de 70% da carga horária do curso será desenvolvida à distância e os demais 30% consistirão de
encontros (aulas) presenciais ministradas pelo professor em horário a ser previamente divulgado pela
coordenação de cada curso.
8.5. Os encontros presenciais acontecerão na cidade de Boa Vista-RR em local a ser previamente divulgado pela
coordenação de cada curso.
8.6. A avaliação do desempenho do aluno será realizada, considerando os critérios de: pontualidade,75% de
freqüência por módulo, sendo que a ausência em cada encontro presencial de 02 horas/aulas corresponde a
duas faltas, de modo que o número de faltas do participante não pode exceder a 25% da carga horária do
curso; sendo a nota mínima para aprovação 7,0.
8.7. A Avaliação Final de cada módulo/disciplina será sempre presencial e obrigatória, nas datas e horários
informados previamente pela coordenação de cada curso, com tolerância máxima de 15 minutos para o seu
início.

9. DA CERTIFICAÇÃO
9.1. Fará jus a certificado de conclusão do curso, os participantes que obtiverem média final igual ou superior a
7,0 (sete) e 75% (setenta e cinco) de frequência por módulo ou disciplina
9.2. O certificado de conclusão do curso será emitido pelo Núcleo de Educação a Distância da Universidade
Federal de Roraima – NEaD/UFRR.

10. DO CRONOGRAMA
Período de inscrição

29/03/12 a 06/04/12

Homologação das inscrições

09/04/12

Resultado Final

10/04/12

Previsão de início do curso Aplicativos Computacionais

16/04/12

Previsão de início do curso Moodle p/ Professor

16/04/12

Previsão de início do curso Novas Tecnologias de Informação e Comunicação

16/04/12

Previsão de início do curso Rotinas Administrativas

16/04/12

Previsão de início do curso Gestão em EaD

16/04/12

Previsão de início do curso Educação Inclusiva

07/05/12

11. DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1. O abandono do curso de capacitação pelo participante ou o descumprimento dos critérios de desistência
citados implicará em impedimento de participação em ações de capacitação futuras ofertadas pelo
NEaD/UFRR pelo período de 12 (doze) meses da data de encerramento do curso de capacitação;
11.2. O servidor estará isento deste impedimento se sua participação na ação for interrompida em virtude de
necessidade de serviço, formalmente justificada pela chefia imediata, bem como licença para tratamento de
saúde ou por motivo de doença em pessoa da família, nos termos do art. 83 da lei 8112/90;
11.3. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação Geral do Núcleo de Educação a Distância – NEaD.

Boa Vista-RR, 29 de março de 2012.

Fábio José Parreira,
Coordenador Geral NEaD/UFRR

