
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS

FACULDADE DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

EDITAL DE RETIFICAÇÃO EaD Nº 1 DE 19 DE MARÇO 2020

PROFESSOR FORMADOR – EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

APOIO PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO

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 26 DE FEVEREIRO DE
2020  –  PROFESSOR  FORMADOR  –  EQUIPE  MULTIDISCIPLINAR  APOIO
PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO com as seguintes alterações:

Onde se lê:

2. DO OBJETO

2.4.1.  O curso de Capacitação terá sua abertura presencial  na sede da EaD e o candidato
deverá assinar a lista de frequência no dia da abertura. O candidato que não comparecer neste
dia, estará automaticamente eliminado do processo seletivo.

Leia-se:

2. DO OBJETO

2.4.1.  O curso de Capacitação terá sua abertura    online via Webconferência.   O candidato que  
não participar  da Webconferência   neste  dia,  estará automaticamente  eliminado do processo  
seletivo.
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Onde se lê: 

8.3 DA 2º fase – Curso de Formação

8.3.1 A primeira etapa do curso será presencial e consiste na abertura e introdução do Curso de
Formação (Ver item 2.4.1).

Leia-se:

8.3 DA 2º fase – Curso de Formação

8.3.1 A primeira etapa do curso  será online e consiste na abertura e introdução do Curso de
Formação (Ver item 2.4.1).

Onde se lê: 

ANEXO II

CRONOGRAMA

Das 7h do dia 10 de março até as
19h do dia 28 de março de 2020

Inscrições, envio de documentos para identificação, análise
curricular e desempate

6 de abril de 2020 a partir das
19h

Deferimento das Inscrições

Das 7h do dia 7 de abril até as
19h do dia 8 de abril de 2020

Recursos das Inscrições

13 de abril de 2020 a partir das
19h

Resposta aos Recursos e Homologação das Inscrições

20 de abril de 2020 a partir das
19h

Divulgação do resultado preliminar da análise curricular

Das 7h do dia 22 de abril até as
19h do dia 23 de abril de 2020

Recursos contra o Resultado Preliminar da análise curricular

24 de abril de 2020 a partir das
19h

Resposta aos recursos e Homologação do resultado final da 1º
etapa
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30 de abril de 2020 Encontro Presencial

11 de maio de 2020 até 31 de
maio de 2020

Curso de Formação (2º etapa)

05 de junho de 2020 Divulgação do resultado preliminar da 2º etapa

Das 7h do dia 8 de junho até as
19h do dia 9 de junho de 2020

Recurso contra lista do resultado preliminar da 2º etapa

10 de junho de 2020 a partir das
19h

Resposta aos recursos e divulgação do resultado final da 2º
etapa

10 de junho de 2020 Divulgação do resultado final

Leia-se:

ANEXO II

CRONOGRAMA

Das 7h do dia 10 de março até as
19h do dia 28 de março de 2020

Inscrições, envio de documentos para identificação, análise
curricular e desempate

6 de abril de 2020 a partir das
19h

Deferimento das Inscrições

Das 7h do dia 7 de abril até as
19h do dia 8 de abril de 2020

Recursos das Inscrições

13 de abril de 2020 a partir das
19h

Resposta aos Recursos e Homologação das Inscrições

20 de abril de 2020 a partir das
19h

Divulgação do resultado preliminar da análise curricular

Das 7h do dia 22 de abril até as
19h do dia 23 de abril de 2020

Recursos contra o Resultado Preliminar da análise curricular

24 de abril de 2020 a partir das
19h

Resposta aos recursos e Homologação do resultado final da 1º
etapa

30 de abril de 2020 Encontro Via Webconferência

11 de maio de 2020 até 31 de
maio de 2020

Curso de Formação (2º etapa)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EAD/UFGD

Rua Benjamin Constant, 685, Jardim América – Dourados/MS 
Telefone (67) 3410-2669 – E-mail: formacaocontinuadaead@ufgd.edu.br 

Página 3 de 4

mailto:formacaocontinuadaead@ufgd.edu.br


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS

FACULDADE DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

05 de junho de 2020 Divulgação do resultado preliminar da 2º etapa

Das 7h do dia 8 de junho até as
19h do dia 9 de junho de 2020

Recurso contra lista do resultado preliminar da 2º etapa

10 de junho de 2020 a partir das
19h

Resposta aos recursos e divulgação do resultado final da 2º
etapa

10 de junho de 2020 Divulgação do resultado final

Os demais itens permanecem inalterados. 

Dourados – MS, 19 de março de 2020. 

Prof.ª Elizabeth Matos Rocha 

Diretora da Faculdade de Educação a Distância EaD/UFGD
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