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EDITAL N° 41, DE 13 DE ABRIL DE 2015.

O  PRÓ-REITOR  DE  PESQUISA,  PÓS-GRADUAÇÃO  E  INOVAÇÃO  da 
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), no uso de suas atribuições, 
torna público o presente Edital para abertura das inscrições, visando à seleção de candidatos 
para o preenchimento de vaga para Tutor Presencial no Polo de Apoio Presencial de Bela 
Vista/MS, para atuar no Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Educação do Campo, área 
de  concentração  em  Educação,  do  Centro  de  Ciências  Humanas  e  Sociais/UFMS,  na 
modalidade à distância, com 01 (uma) vaga e início das atividades a partir de maio de 2015.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 Esta convocação tem como objetivo a seleção de tutor presencial para atuação no Polo 
de  Apoio  Presencial  de  Bela  Vista/MS  (Polo),  na  modalidade  a  distância,  em  caráter 
temporário  e  na condição de bolsista  da Coordenação de Aperfeiçoamento  de Pessoal  de 
Nível Superior (CAPES) para o Curso de Pós-Graduação lato sensu em Educação do Campo, 
oferecido na modalidade a distância pela UFMS. 
1.2 O tipo de vínculo, a ser estabelecido entre o profissional selecionado e a UFMS, refere-se 
unicamente à categoria de bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (CAPES)/UAB.
1.3  O desenvolvimento das atividades  do profissional  selecionado não caracteriza  vínculo 
empregatício com a UFMS.
1.4 O processo seletivo será realizado pela Comissão Coordenadora do Processo de Seleção, 
segundo  as  normas  e  condições  estabelecidas  neste  Edital,  que  a  Instituição  se  obriga  a 
cumprir  e  que  os  candidatos,  que  nele  se  inscreverem,  declaram  conhecer  e  com  elas 
concordar.
1.5 As despesas com a participação no Processo Seletivo correrão por conta do candidato a 
tutor,  que  não  tem  direito  a  alojamento,  alimentação,  transporte  e/ou  ressarcimento  de 
despesas por parte da UFMS.
1.6  As  dúvidas  quanto  ao  Processo  Seletivo  podem  ser  esclarecidas  pelos  e-mails: 
educampo.ufms@gmail.com, patrigraciro@gmail.com ou miriannoal@gmail.com 

2. DO PERÍODO PREVISTO PARA AS ATIVIDADES DO TUTOR
2.1 As atividades serão iniciadas em maio de 2015, em data a ser fixada no cronograma do 
curso, com previsão de encerramento em maio de 2016.

3.  DA VAGA
3.1  A vaga  de  que  trata  esse  Edital  é  para  tutor  presencial,  com a  responsabilidade  de 
desenvolver atividades de apoio na modalidade de educação a distância e de coorientação do 
Trabalho de Final de Curso (TFC), a ser desenvolvida no município de Bela Vista/MS, sendo 
exigida a comprovação de residência no referido município. 

4. DAS ATRIBUIÇÕES DO TUTOR
a) participar nas formações de tutoria e cumprir o cronograma do curso;
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b) participar dos encontros presenciais e dos encontros via web para planejamento, 
formação e avaliação do curso;

c) acompanhar as atividades discentes, o desenvolvimento das atividades avaliativas 
e o Trabalho de Final de Curso, conforme o cronograma do curso;

d) apoiar o desenvolvimento das disciplinas e mediar a comunicação de conteúdos 
entre os professores e os alunos;

e) participar  do  processo  de  avaliação  das  disciplinas,  sob  a  orientação  dos 
professores responsáveis,  comentar  os trabalhos,  acompanhar  o desenvolvimento 
individual  dos  alunos sob a  sua  tutoria,  proceder  aos  registros  dos  resultados  e 
encaminhá-los adequadamente para a secretaria do curso;

f) dar retornos/feedbacks aos alunos, sob a sua tutoria, a respeito das atividades e das 
dificuldades evidenciadas pelos mesmos em cada disciplina e no Trabalho de Final 
de Curso;

g) acompanhar e orientar os alunos no acesso e na navegação do Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (Moodle), mantendo regularidade de acesso ao mesmo, respondendo 
as solicitações dos alunos no prazo máximo de 48 horas;

h) buscar  soluções,  junto  da  equipe  tecnológica  do  Polo  e  da  Coordenadoria  de 
Educação  Aberta  e  a  Distância  (CED),  para  as  dificuldades  dos  alunos  com o 
Ambiente Virtual de Aprendizagem (Moodle);

i) informar  aos  professores  sobre  eventuais  dificuldades  no  desenvolvimento  da 
disciplina e no Ambiente Virtual de Aprendizagem (Moodle);

j) propor  projetos  e  estratégias  de  aprendizagem  com  o  objetivo  de  fortalecer  a 
autonomia dos alunos e a constituição de grupos de estudo, por meio de fóruns, 
chats e outros; 

k) acompanhar e incentivar os alunos com vistas a diminuir os índices de evasão; e
l)  informar ao Coordenador de Tutoria sobre eventuais problemas e dificuldades no 

desempenho da função.

4.1 Atribuições específicas do tutor presencial
a) estabelecer  uma  comunicação  cordial  e  profissional  com  a  coordenação  e  os 
profissionais do Polo;
b) disponibilizar, no mínimo, 8 (oito) horas semanais para estar presente no Polo para 
atendimento direto ao corpo discente, em dias e horários que favoreçam a frequência 
dos alunos;
c) acompanhar,  orientar  e  treinar  os alunos para acesso e navegação no Ambiente 
Virtual de Aprendizagem (Moodle);
d) solicitar,  para  a  coordenação  e/ou  para  a  equipe  de  apoio  tecnológico  do Polo, 
soluções para as dificuldades dos alunos com o acesso e a navegação no Ambiente 
Virtual de Aprendizagem (Moodle);
e) estimular a frequência dos alunos no Polo, fomentando a formação de grupos de 
estudo;
f) estabelecer contato com os alunos que não estiverem participando das atividades do 
curso e buscar alternativas para que retornem ao mesmo;
g) organizar a infraestrutura para a realização dos encontros presenciais no Polo;
h) estimular a participação dos alunos nos encontros presenciais;
i) participar integralmente dos encontros presenciais; e
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j) atuar de forma compartilhada com o tutor a distância, com a equipe gestora e com a 
equipe pedagógica do curso.

5. DO  VALOR  DA  BOLSA  E  DA  CARGA  HORÁRIA  DE  ATIVIDADES  A 
SEREM DESENVOLVIDAS PELO TUTOR

5.1 O tutor receberá uma bolsa mensal no valor de R$ 765,00 (setecentos e sessenta e cinco 
reais), enquanto exercer a sua função.
5.2 A carga-horária de dedicação à atividade de tutoria é de 20 horas semanais. O candidato 
deve ter disponibilidade para realizar as atividades inerentes a sua função no período diurno e 
noturno, inclusive aos finais de semana. 

6. DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO
6.1 Ser brasileiro nato ou naturalizado.
6.2 Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos.
6.3 Possuir formação profissional em nível superior (graduação ou pós-graduação) na área de 
educação e afins (pedagogia, outra licenciatura ou formação complementar para ser professor, 
realizada em instituição reconhecida),  preferencialmente com Pós-graduação  lato sensu  ou 
vinculado a um Programa de Pós-graduação, em nível de mestrado ou doutorado e:

a)   Possuir, preferencialmente, formação e/ou experiência com as temáticas da educação 
do campo.
b)  Possuir  domínio  teórico-prático  sobre:  informática  e  mídias  eletrônicas, 
especificamente  para  o  uso  de  microcomputador,  Internet,  ambiente  virtual  de 
aprendizagem  (AVA  –  Moodle), fórum,  chat;  emissão/recepção  de  correspondências 
eletrônicas  e  transferência  de  arquivos;  revisão  bibliográfica;  pesquisa  em educação; 
redação de texto científico; normalizações da ABNT sobre a apresentação de trabalhos 
acadêmico-científicos.
c)  Ter disponibilidade semanal de 20 horas de dedicação às atividades de tutoria.
d) Residir no município de Bela Vista/MS.
e) Estar apto para atender as especificidades dos itens 4. e 4.1 deste Edital.

6.4 Aos  candidatos  com  necessidades  especiais,  no  formulário  de  inscrição  on-line,  é 
assegurado  o  direito  de  requerer  condições  especiais  para  participar  da  seleção.  Tais 
condições não incluem atendimento domiciliar.

7. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO ATO DA INSCRIÇÃO
7.1  Para a inscrição ao processo seletivo é exigida a documentação a seguir, devidamente 
preenchida e assinada (quando for o caso), legível e sem rasuras:
a) Ficha de inscrição preenchida e assinada (Anexo B).
b) Curriculum – gerado pela Plataforma Lattes (forma resumida, não documentado, tabela de 
pontuação no Anexo C).
c) Carta de Intenções (Anexo D).
d) Cópia legível da Carteira de Identidade (frente e verso).
e) Cópia legível do CPF.
f) Cópia legível do Titulo Eleitoral (frente e verso).
g) Cópia legível da Carteira de Reservista ou de estar prestando serviço militar (para o sexo 
masculino, frente e verso).
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h) Cópia legível do diploma ou certificado de conclusão de graduação (frente e verso). 
i)  Cópia  legível  do  diploma  ou  certificado  de  conclusão  de  curso  de  pós-graduação  ou 
atestado de matrícula no curso de pós-graduação (quando for o caso, frente e verso). 
j) Declaração de que possui domínio teórico-prático sobre: informática, pesquisa em educação 
e redação de texto científico (Anexo E).
k) Declaração de ter disponibilidade semanal de 20 horas de dedicação às atividades de tutoria 
(Anexo E).
l) Comprovante de residência no município de Bela Vista/MS (contas de água ou de energia 
elétrica; correspondência ou documento expedido por órgãos oficiais das esferas municipal, 
estadual ou federal; correspondência de instituição bancária pública ou privada, ou ainda de 
administradora de cartão de crédito e outros). A data de emissão ou expedição deve ser de, no 
máximo,  noventa  dias.  Pessoas  residentes  em  área  rural  poderão  apresentar:  contrato  de 
locação  ou arrendamento  da  terra,  nota  fiscal  do  produtor  rural  fornecida  pela  Prefeitura 
Municipal, documento de assentamento expedido pelo INCRA.
m)  Será exigida documentação complementar ao candidato selecionado para efetivação do 
pagamento de bolsa.
7.2 As  informações  prestadas  na  ficha  de  inscrição  e  no  formulário  de  entrega  de 
documentação  serão  de  inteira  responsabilidade  do  candidato,  podendo  ser  excluído  do 
processo de seleção, a qualquer tempo, caso forneça dados comprovadamente inverídicos.

8. DO LOCAL E PERÍODO DE INSCRIÇÃO 
8.1 A inscrição deve ser efetuada por meio do envio de todos os documentos solicitados no 
item 7.1 deste Edital, em envelope lacrado e identificado com a frase “Seleção de Tutor EaD 
–  2015  Educação  do  Campo”,  dirigido  à  Coordenadoria  de  Educação  Aberta  e  a 
Distância/UFMS e protocolizado no período de  14 a 23 de abril de 2015,  na  Divisão de 
Protocolo/Coordenadoria  de  Operações  e  Atendimento  a  Comunidade/PROINFRA 
(DIPR/COA/PROINFRA), Cidade Universitária  – UFMS, das   7h30min  às  10h30min  e  das 
13h30min  às  16h30min,  OU encaminhar  todos  os  documentos  relacionados  no  item  7.1 como 
correspondência postada na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, via SEDEX, até as 22 h do  
dia 23 de abril de 2015,  para o seguinte endereço:

8.2 Não será aceita inscrição via fax e/ou por correio eletrônico. 
8.3 Serão aceitas apenas as inscrições cujos documentos forem entregues e protocolados até 
as 16h30min do dia 23 de abril de 2015 ou postados até as 22 h do dia 23 de abril de 2015. 
8.4 A UFMS e a Comissão de Seleção não se responsabilizam por solicitações de inscrições 
não recebidas por motivos de ordem técnica e/ou de prestação de serviços. 

9. DA SELEÇÃO E DA CLASSIFICAÇÃO
9.1 O processo seletivo de que trata o presente Edital será realizado mediante pontuação do 
Curriculum (gerado pela Plataforma Lattes) de acordo com a tabela apresentada no Anexo C e 

Coordenadoria de Pós-Graduação-PROPP
 Cidade Universitária, s/n* Caixa Postal 549  Fax 067xx 3345-7190

CEP 79070-900 * Campo Grande (MS) * 
http://www.propp.ufms.br e-mail: educampo.ufms@gmail.com

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO DO CAMPO (2014-2016)
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Coordenadoria de Educação Aberta e a Distância
Cidade Universitária, Caixa Postal 549

CEP 79070-900 – Campo Grande, Mato Grosso do Sul



14/04/2015

BS N° 6018
Pg. 137

análise  da  Carta  de  Intenções  com  base  nos  critérios  apresentados  no  Anexo  D.  A 
classificação do candidato se dará pela soma dos pontos obtidos.
9.2 O Curriculum não terá pontuação máxima.
9.3 A Carta de Intenções terá pontuação máxima de 100 (cem) pontos. 
9.4 Os candidatos serão classificados em ordem decrescente da pontuação obtida no processo 
seletivo.
9.5 A relação dos candidatos aprovados, por ordem de classificação, será publicada  até o dia 
18 de maio, de 2015  no endereço eletrônico www.ead.ufms.br/portal    

10. CRITÉRIO DE DESEMPATE
10.1 Em caso de empate na nota final, terá preferência o candidato que tiver maior idade, 
conforme artigo 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso).

11. DOS RECURSOS
11.1 Caberão  recursos  contra  o  resultado  da  seleção,  em  até  2  (dois)  dias  úteis  após  a 
divulgação dos resultados, somente nos casos de irregularidades legais e de inobservância das 
normas pertinentes ao processo de seleção constantes deste Edital.
11.2 O recurso,  devidamente  fundamentado,  deverá  ser  protocolizado  ou  enviado  para  o 
endereço e de acordo com as orientações constantes no item 8.1 deste Edital.
11.3 Serão  indeferidos  os  recursos  que  não  observarem a  forma,  o  prazo  e  os  horários 
previstos neste Edital.
11.4 Em hipótese alguma, será aceito pedido de revisão de recurso e/ou recurso de recurso. 
11.5 Não será aceito recurso via fax e/ou por correio eletrônico. 

13. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO
13.1 A seleção será realizada por comissão específica constituída por: coordenação do curso e 
dois professores. 

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 A participação do candidato implica ciência dos requisitos exigidos para a vaga e tácita 
aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá 
alegar desconhecimento. 
14.2 O acompanhamento dos editais, avisos e comunicados referentes a este processo seletivo 
é de responsabilidade exclusiva do candidato. 
14.3 O tutor será desvinculado do curso caso não cumpra as suas atribuições.
14.7  Os casos  omissos  serão  resolvidos  pela  Pró-Reitoria  de  Pesquisa,  Pós-Graduação  e 
Inovação juntamente com a  Comissão Coordenadora do Processo de Seleção, no âmbito de 
sua competência. 

JEOVAN DE CARVALHO FIGUEIREDO
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PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO
COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO ABERTA E A DISTÂNCIA

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM EDUCAÇÃO DO CAMPO

ANEXO A

ENDEREÇO DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DO CURSO

Município (MS) Endereço

Bela Vista

Polo de Apoio Presencial - UAB 
Rua Afonso Pena, 667 Bairro Costa e Silva                             
CEP 79.260-000
Telefone: (67) 3439-3959      Coordenadora do Polo: Professora Patrícia 
Lima Ortelhado
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PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO
COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO ABERTA E A DISTÂNCIA

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM EDUCAÇÃO DO CAMPO

ANEXO B
FICHA DE INSCRIÇÃO PARA PROCESSO SELETIVO DE TUTOR PRESENCIAL

1. Dados Pessoais
Nome (completo e por extenso):
Inscrição para processo seletivo de Tutor Presencial do Polo de Bela Vista/MS.
Sexo: (   ) feminino   (   ) masculino  Data de nascimento:        
Nacionalidade: Município de naturalidade:
Apresenta algum tipo de deficiência ou mobilidade reduzida? (   ) sim  (   ) não Qual?
RG: Órgão emissor: Data da emissão:
Título de eleitor:                            Cidade/ UF: Zona: Seção:
CPF: E-mail:
Documento Militar: Seção: Categoria:
Endereço: Nº:
Complemento:
Bairro:     Cidade:
CEP: Telefones para contato:
Filiação Pai:

Mãe:
2. Escolaridade (enviar cópia dos documentos comprobatórios).
Curso de Graduação: Instituição:
Tem experiência com pesquisa?  (  ) sim    (  ) não
Descrever:
Fez Trabalho de Conclusão de Curso/TCC?  (   ) sim     (   ) não
Está vinculado/a a algum curso de Pós-graduação?           (   ) sim         (   ) não

Curso  Instituição  Cursando Concluído/ano

3. Experiência profissional (enviar cópia dos documentos comprobatórios).
Tempo de efetivo exercício no magistério:          anos,         meses   (  ) público       (  ) particular    (  ) outro
Experiência com educação do campo:  (   ) sim      (   ) não Servidor(a) da UFMS:           (  ) sim   (  ) não
4. Conhecimentos complementares (relacionados com as diferentes linguagens).
(   ) música  (   ) teatro  (   ) pintura  (   ) desenho (   ) dança  (   ) poesia    (  ) design   (  ) outro
Descreva resumidamente:

A  inscrição  efetuada  implica  na  minha  plena  aceitação  de  todas  as  condições  estabelecidas  no  Edital 
n˚41/2015-PROPP.

Declaro, para os devidos fins que as informações prestadas são verdadeiras. 

______________,______de _________________ de 2015.   Assinatura: 
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PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO
COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO ABERTA E A DISTÂNCIA

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM EDUCAÇÃO DO CAMPO

ANEXO C

TABELA DE PONTUAÇÃO DO CURRICULUM

Descrição Pontuação

Doutorado (educação) 50 pontos
Mais 20 pontos sendo sobre temática da educação 
do campo.

Mestrado (educação). 30 pontos
Mais 20 pontos sendo sobre temática da educação 
do campo.

Especialização (educação). 20 pontos (máximo de 40 pontos).
Mais 20 pontos sendo sobre temática da educação 
do campo.

Tempo de experiência  como tutor  na 
modalidade de educação a distância. 

10  pontos  a  cada  seis  meses  (máximo  de  40 
pontos).
Mais 20 pontos  sendo em curso de educação do 
campo.

Tempo  de  experiência  docente  em 
cursos de graduação.

10 pontos a cada ano (máximo de 40 pontos).
Mais  20  pontos  sendo  em  disciplinas  que 
contenham  interfaces  com  as  temáticas  da 
educação do campo.

Tempo  de  experiência  docente  na 
educação básica.

5 pontos a cada ano (máximo de 20 pontos).
Mais 5 pontos, a cada ano, sendo na educação do 
campo.

Tempo  de  experiência  docente  na 
educação básica do campo.

5 pontos a cada ano (máximo de 40 pontos).
Mais 5 pontos, a cada ano, sendo na educação do 
campo.

Tempo de  experiência  com educação 
do campo (outras que não a docência).

5 pontos a cada ano (máximo de 20 pontos).

Participação  em  eventos  e 
capacitações na área da educação nos 
últimos três anos.

10 pontos a cada 40h (máximo de 40 pontos).
Mais 05 pontos, a cada participação, sendo sobre 
temática da educação do campo.
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PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO
COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO ABERTA E A DISTÂNCIA

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM EDUCAÇÃO DO CAMPO

ANEXO D

CRITÉRIOS PARA PONTUAÇÃO DA CARTA DE INTENÇÕES

A  carta  de  intenções constitui-se  em  um  texto  pessoal  que  identifica  o 
candidato,  a  sua  formação,  os  conhecimentos  e  as  experiências  relacionados  com o 
universo do campo e/ou com a educação do campo, apresentando suas expectativas em 
relação às temáticas do curso. 

O  candidato  deve  explicitar  os  motivos  pelos  quais  pretende  ser  tutor, 
destacando:  sua  identidade  como  sujeito  que  conhece  e/ou  trabalha  e/ou  reside  no 
campo; as experiências em educação do campo; ideias/propostas que considera como 
relevantes para a promoção do direito a educação do campo e a melhoria da qualidade 
dessa educação.

A carta de intenções é classificatória e eliminatória, deve conter de 30 (trinta) a 
50 (cinquenta) linhas e terá pontuação de 0 a 100 (zero a cem) pontos. A avaliação será 
conforme os seguintes critérios:

- Demonstração de conhecer os contextos da educação do campo em Mato Grosso do 
Sul e no Brasil.
- Demonstração de estar ciente das responsabilidades políticas e sociais que a atuação 
como tutor,  em um curso de especialização em educação do campo, exige.
- Utilização de vocabulário adequado que demonstre conhecimentos básicos sobre as 
questões e as reivindicações históricas e contemporâneas da educação do campo.
- Capacidade de articular teoria e prática.
-  Organização  e  apresentação  clara  e  lógica  das  ideias  e  capacidade  de  construir 
argumentos.
- Estrutura e apresentação atendendo às normalizações da língua portuguesa e da ABNT 
(título; texto contínuo, com parágrafo de introdução, parágrafos de desenvolvimento, 
parágrafo conclusivo; referências, se houver citações de ideias de outros autores).

A carta de intenções terá nota zero, nos casos detalhados a seguir:
Fuga ao tema e/ou ao gênero proposto(s).
Texto com menos de 30 (trinta) linhas ou com mais de 50 (cinquenta) linhas.
Texto não digitalizado.
Texto contendo plágio (cópias de textos de outros autores sem citar a fonte).

Coordenadoria de Pós-Graduação-PROPP
 Cidade Universitária, s/n* Caixa Postal 549  Fax 067xx 3345-7190

CEP 79070-900 * Campo Grande (MS) * 
http://www.propp.ufms.br e-mail: educampo.ufms@gmail.com



14/04/2015

BS N° 6018
Pg. 142

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO
COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO ABERTA E A DISTÂNCIA

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM EDUCAÇÃO DO CAMPO

ANEXO E

CARTA DE INTENÇÕES

A  Carta  de  Intenções  deve  ser  digitalizada,  fonte  Times  New  Roman,  tamanho  12; 
espaçamento 1,5; mantendo as margens deste documento.  Mínimo de 30 (trinta) e máximo de 
50 (cinquenta)  linhas.  Antes  de imprimir,  apagar  os  textos  explicativos  digitados  em cor 
vermelha.

Nome completo:
Inscrição para processo seletivo de Tutor presencial do polo de BelaVista/MS.    

Bela Vista, _____ de ____________ de 2015.

Para 
Comissão Coordenadora do Processo Seletivo de Candidato a Tutor no Curso de Especialização 
em Educação do Campo ou Educação Básica do Campo

                 Eu,  (nome completo)    , candidato a tutor no Curso de Especialização em Educação 
do  Campo  da  Universidade  Federal  de  Mato  Grosso  do  Sul,  oferecido  na  modalidade  a 
distância,  apresento  a  seguir,  de  forma  resumida,  minha  formação  e  fragmentos  de  minha 
história de vida, os conhecimentos e as experiências que possuo relacionados com o universo 
do campo e/ou com a Educação do Campo, apresentando minhas expectativas em relação às 
temáticas do curso e a função que pretendo exercer. 

Aqui inicia a contagem das linhas (mínimo de trinta e máximo de cinquenta linhas).
Descrever: formação; experiências de vida; participação política, social e sindical; relação com 
as  tecnologias  midiáticas;  concepções  de  educação.  Evidenciar  se  conhece/visitou/ 
residiu/reside/atuou/atua  em  acampamentos,  assentamentos,  aldeias  indígenas,  comunidades 
quilombolas ou outra experiência relacionada diretamente coma educação do campo. 
Relacionar suas experiências e conhecimentos com a sua possível atuação como tutor de um 
curso de especialização com as temáticas da educação do campo.

Assinatura do candidato
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ANEXO F

DECLARAÇÃO

Eu,                                                                     , candidato a tutor presencial para atuar no Curso  
de  Pós-Graduação  lato  sensu em  Educação  do  Campo,  município  de  Bela  Vista/MS,  ao 
requerer a inscrição para concorrer ao processo seletivo, declaro:

a) possuir domínio teórico-prático sobre: informática, pesquisa em educação e redação de texto 
científico;
b) ter  disponibilidade  semanal  de  20  horas  de  dedicação  às  atividades  de  tutoria  a  serem 
desenvolvidas com atividades presenciais  (8 horas), no Polo (no período noturno, durante a 
semana e aos finais de semana) e com atividades a distância (12 horas),  em outro local com 
internet  que  tenha  estabilidade  e  velocidade  que  assegurem  uma  boa  comunicação  e 
regularidade de acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle (AVA);
c) residir no município de Bela Vista/MS (anexar documento comprobatório);
d) estar  ciente  de  que  os  custos  com  deslocamentos  e  alimentação  estão  sob  minha 
responsabilidade,  independentemente da distância entre a minha residência e o Polo;
e) ter disponibilidade para participar de reuniões pedagógicas e/ou de formação, que poderão 
ocorrer em dias úteis e/ou finais de semana, na cidade de Campo Grande/MS ou via encontros 
online, cumprindo o cronograma do curso;
f) ter disponibilidade para participar integralmente dos 12 (doze) encontros presenciais a serem 
realizados no Polo e estimular os alunos para que também participem;
g) estar ciente da responsabilidade de facilitar o percurso dos alunos no desenvolvimento do 
curso e buscar alternativas para diminuir os índices de evasão;
h) estar ciente da necessidade de atuar de forma compartilhada com o tutor a distância, com a 
equipe gestora e com a equipe pedagógica do curso;
i) ter  disponibilidade  para  participar,  eventualmente,  de  atividades  pedagógicas  a  serem 
realizadas em outros locais a serem divulgados (assentamentos, escolas do campo e outros), 
localizados no município de Bela Vista/MS.

Bela Vista, ____ de ____________ de 2015.

Assinatura
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ANEXO G

CRONOGRAMA

Período de inscrição 13 a 23 de abril de 2015
Seleção 27 de abril de 2015
Publicação do resultado da seleção 28 de abril de 2015
Período de recursos 29 e 30 de abril de 2015
Resultado dos recursos 04 de maio de 2015
Apresentação de documentos para contratação 05 a 07 de maio de 2015
Início das atividades de tutoria 07 de maio de 2015
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