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EDITAL Nº. 002/2022 - DFE 

 
A professora Ednéia Regina Rossi Moraes, Chefe 
do Departamento de Fundamentos da Educação, 
do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, no 
uso de suas atribuições... 
 

 Considerando a CI nº. 031/2021 – Curso de Pedagogia/EAD, que solicita indicação 

de docente para o curso de graduação - na modalidade de educação a distância da 

Universidade Estadual de Maringá (UEM) para a turma em regime de dependência no 

segundo semestre do ano letivo de 2021, do Curso de Pedagogia / EAD, vinculados ao 

Sistema UAB,  

C O M U N I C A a seleção de professor para ministrar aula em disciplina do 

cursos de Pedagogia a distância, vinculados à UAB/UEM, na reunião departamental do 

dia 03 / 02 /2022, às 14h00min, por videoconferência, no endereço do Google Meet, link da 

videochamada: https://meet.google.com/qkz-xnpq-yvf, para a disciplina elencada abaixo 

 
Código - Disciplina Carga Horária 

8347 – Trabalho de Conclusão de Curso  68 horas 

 

2– DOS REQUISITOS GERAIS E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
 

Poderá concorrer à vaga de bolsista ofertada nesta seleção somente o(a) 
candidato(a) que atender, cumulativamente, os requisitos a seguir: 
2.1 Ser docente concursado(a) do quadro da instituição, sendo, excepcionalmente, admitida 
a participação de professores externos nos casos de não preenchimento da vaga. 
2.2 Atender a pelo menos um dos critérios para concessão de bolsa, de acordo com a 
Portaria Capes, no. 15, de 23 de janeiro de 2017, e Portaria Capes no. 139, de 13 de janeiro 
de 2017, e concordar com o valor da bolsa; 
2.3 Para concorrer à vaga, o(a) candidato(a) deverá, ainda, sob pena de eliminação e/ou 
desligamento da atividade, enquadrar-se no seguinte perfil: 
2.3.1 possuir habilidade e facilidade de acesso ao uso de computadores e aos recursos de 
conectividade à Internet (e-mail, chat, fórum, Ambiente Virtual de Aprendizagem etc.); 
2.3.2 ter disponibilidade de tempo para desenvolver atividades de docência na modalidade a 
distância; 
2.3.3 ter disponibilidade para participar de cursos de formação, treinamentos e reuniões 
presenciais e/ou remotas com a equipe do Núcleo de Educação a Distância da Universidade 
Estadual de Maringá e a Coordenação do Curso. 
 

 
Maringá, 01 de fevereiro de 2022. 

 
 

 Profª. Drª. Ednéia Regina Rossi Moraes   
 - Chefe do DFE –  

 


