
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS

FACULDADE DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA – EaD

EDITAL DE RETIFICAÇÃO EaD Nº 1 DE 9 DE SETEMBRO DE 2019

COORDENADOR DE CURSO DE GRADUAÇÃO 

A DIRETORA DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA da Universidade Federal
da Grande Dourados, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 581/2019
de  10/06/2019,  considerando  a  Portaria  nº  1.369/2010,  de  07/12/2010,  que  credencia  a
Universidade  Federal  da  Grande  Dourados  (UFGD)  para  oferta  de  cursos  superiores  na
modalidade  a  distância,  aprovados  no  âmbito  do  “Sistema  Universidade  Aberta  do  Brasil”
(UAB), financiados por recursos oriundos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (CAPES), considerando as Portarias n.º 183/2016 de 21/10/2016 e n.º 102/2019
de 10/05/2019, que regulamentam e normatizam o pagamento de bolsas no âmbito do Sistema
UAB, TORNA PÚBLICA:

A RETIFICAÇÃO  DO  EDITAL DE  ABERTURA EAD  Nº  02  DE  30  DE
AGOSTO DE 2019 com as seguintes alterações:

Onde se lê:

5. DAS VAGAS, DA CARGA HORÁRIA E DA DISPONIBILIDADE

5.1.  As informações  sobre número de vagas,  área/subárea  e  titulação exigida  estão  dispostas
conforme quadro a seguir:

Quadro 1 – Vaga e Carga Horária

N° de
Vagas

Discriminação da
Vaga

Formação Carga Horária

Período

(Horário
Comercial)

01*

Coordenador de
Curso Bacharelado
em Administração

Pública**

Curso de graduação em
Administração de

Empresas ou
Administração Pública,
com doutorado na área
das Ciências Sociais

Aplicadas***

20 horas semanais ****

Matutino ou
vespertino

(Observada a
necessidade da

EaD) 

01* Coordenador de
Curso Licenciatura

Curso de graduação em
Pedagogia, com

20 horas semanais ****
Matutino ou
vespertino
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em Pedagogia **
doutorado na área da

Educação***

(Observada a
necessidade da

EaD) 

01*
Coordenador de

Curso Licenciatura
em Computação**

Curso de graduação e
doutorado na área da

Ciência da
Computação***

20 horas semanais ****

Matutino ou
vespertino

(Observada a
necessidade da

EaD) 
*O presente processo seletivo se destina à 1 (uma) vaga por área,  e  formação de cadastro reserva para
preenchimento de vagas que, possivelmente, surjam durante a validade deste Edital.
**Titulação  mínima/experiência  mínima  exigida  para  a  área  –  que  não  desobriga  o  candidato  ao
preenchimento dos requisitos mínimos para vinculação, previstos no item 4 deste Edital.
***Conforme  a  área  de  avaliação  que  consta  na  Tabela  de  Áreas  do  conhecimento  da
CAPES:https://www.capes.gov.br/images/documentos/documentos_diversos_2017/
TabelaAreasConhecimento_072012_atualizada_2017_v2.pdf.
****Cumprimento  de  12  horas  presenciais  e  08  horas  para  o  desenvolvimento  de  atividades  externas,
conforme as demandas da EaD.

Leia-se:

5. DAS VAGAS, DA CARGA HORÁRIA E DA DISPONIBILIDADE

5.1.As  informações  sobre  número  de  vagas,  área/subárea  e  titulação  exigida  estão  dispostas
conforme quadro a seguir:

Quadro 1 – Vaga e Carga Horária

N° de
Vagas

Discriminação da
Vaga

Formação Carga Horária Período

01*

Coordenador de
Curso Bacharelado
em Administração

Pública**

Curso de graduação em
Administração de

Empresas ou
Administração Pública,
com doutorado na área
das Ciências Sociais

Aplicadas***

20 horas semanais ****

Matutino ou
vespertino e

excepcionalmente
noturno

(Observada a
necessidade da

EaD) 

01*
Coordenador de

Curso Licenciatura
em Pedagogia **

Curso de graduação em
Pedagogia, com

doutorado na área da
Educação***

20 horas semanais ****

Matutino ou
vespertino e

excepcionalmente
noturno

(Observada a
necessidade da

EaD) 

01* Coordenador de Curso de graduação e 20 horas semanais ****
Matutino ou
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Curso Licenciatura
em Computação**

doutorado na área da
Ciência da

Computação***

vespertino e
excepcionalmente

noturno
(Observada a

necessidade da
EaD) 

*O presente processo seletivo se destina à 1 (uma) vaga por área,  e  formação de cadastro reserva para
preenchimento de vagas que, possivelmente, surjam durante a validade deste Edital.
**Titulação  mínima/experiência  mínima  exigida  para  a  área  –  que  não  desobriga  o  candidato  ao
preenchimento dos requisitos mínimos para vinculação, previstos no item 4 deste Edital.
***Conforme  a  área  de  avaliação  que  consta  na  Tabela  de  Áreas  do  conhecimento  da
CAPES:https://www.capes.gov.br/images/documentos/documentos_diversos_2017/
TabelaAreasConhecimento_072012_atualizada_2017_v2.pdf.
****Cumprimento  de  12  (doze)  horas  presenciais  regularmente  nos  períodos  matutino  ou vespertino,  e
excepcionalmente, conforme convocação da gestão, no período noturno, para atendimento das necessidades
do curso, e 08 (oito) horas para o desenvolvimento de atividades externas, conforme as demandas da EaD.

Onde se lê: 

6.DAS ATRIBUIÇÕES

o) Realizar visitas de monitoramento das ações relacionados aos cursos e programas no  
qual atua nos Polos de Apoio Presencial;

Leia-se:

6.DAS ATRIBUIÇÕES

o) Ter disponibilidade para viajar para os polos de apoio presencial, ou reuniões técnicas e
participar de curso de formação ou atualização profissional ofertado pela EaD/UFGD, sempre
que solicitado;

Os demais itens permanecem inalterados. 

Dourados – MS, 9 de setembro de 2019. 

Prof.ª Elizabeth Matos Rocha 

Diretora da Faculdade de Educação a Distância EaD/UFGD
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