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UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - CEAD - FACULDADE UNB PLANALTINA
RETIFICAÇÃO EDITAL N° 001/2019
CHAMADA DE INSCRIÇÃO PARA PROFESSOR FORMADOR

A Universidade de Brasília - UnB, em parceria com o Programa Universidade Aberta
do Brasil - UAB, instituído pelo Ministério da Educação – MEC, juntamente com a
coordenação do curso em Sociologia para o Ensino Médio para a formação em nível
de Pós-Graduação Lato Sensu, decidem prorrogar o prazo de inscrição da
Chamada para professor formador (bolsistas CAPES) na modalidade a distância e
torna público a retificação dos itens a seguir:

Onde se lê:
3.

DA INSCRIÇÃO E DA SELEÇÃO

3.1 Os interessados em participar da seleção, deverão submeter sua inscrição,
exclusivamente via internet, através do site www.ead.unb.br/chamada-publica no
período compreendido o dia 11 de fevereiro de 2019 até as 23 horas do dia 13 de
fevereiro de 2019. O curso de especialização em Sociologia para o Ensino Médio e
o Centro de Educação a distância da Universidade de Brasília não se
responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida por motivos de ordem
técnica dos computadores, de falhas de comunicação, de congestionamento de
linhas de comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem a
transferência de dados.
3.8 A divulgação do resultado preliminar da seleção será disponibilizada na data
provável de 15 de fevereiro de 2019 no endereço eletrônico
http://www.ead.unb.br/chamada-publica. Os dias 16 e 17 de fevereiro de 2019
serão reservados para a interposição de recursos contra o resultado preliminar. A
divulgação do resultado final do processo seletivo será disponibilizado no dia 20 de
fevereiro de 2019.

Leia – se:
3.

DA INSCRIÇÃO E DA SELEÇÃO

3.1 Os interessados em participar da seleção, deverão submeter sua inscrição,
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exclusivamente via internet, através do site www.ead.unb.br/chamada-publica no
período compreendido o dia 14 de fevereiro de 2019 até as 23 horas do dia 16
de fevereiro de 2019. O curso de especialização em Sociologia para o Ensino
Médio e o Centro de Educação a distância da Universidade de Brasília não se
responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida por motivos de ordem
técnica dos computadores, de falhas de comunicação, de congestionamento de
linhas de comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem a
transferência de dados.
3.8 A divulgação do resultado preliminar da seleção será disponibilizada na data
provável de 20 de fevereiro de 2019 no endereço eletrônico
http://www.ead.unb.br/chamada-publica. Os dias 21 e 22 de fevereiro de 2019
serão reservados para a interposição de recursos contra o resultado preliminar. A
divulgação do resultado final do processo seletivo será disponibilizado no dia 25 de
fevereiro de 2019.

Onde se lê:
7.

DO RESULTADO DA SELEÇÃO

7.1.
O resultado do processo seletivo preliminar e definitivo serão divulgados no
endereço eletrônico www.ead.unb.br, na data provável de 15 de fevereiro de 2019
e 20 de fevereiro de 2019 respectivamente.
Leia – se:
7.

DO RESULTADO DA SELEÇÃO

7.1.
O resultado do processo seletivo preliminar e definitivo serão divulgados no
endereço eletrônico www.ead.unb.br, na data provável de 20 de fevereiro de 2019
e 25 de fevereiro de 2019 respectivamente.

Onde se lê:
9.

DO CRONOGRAMA

Procedimento
Período de Inscrição
Resultado provisório
Recurso
Resultado Final

Data
11/02/2019 a 13/02/2019
15/02/2019
16/02/2019 a 17/02/2019
20/02/2019
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Leia – se:
9.

DO CRONOGRAMA

Procedimento
Período de Inscrição
Resultado provisório
Recurso
Resultado Final

Data
14/02/2019 a 16/02/2019
20/02/2019
21/02/2019 a 22/02/2019
25/02/2019

Brasília, 14 de fevereiro de 2019.

Profª. Drª. Tânia Cristina da Silva Cruz
Coordenadora do Curso de Especialização em Sociologia para o Ensino
Médio

ANEXO I

Módulo 3

Oferta

Nome da disciplina

Carga
horária

Ensino de Sociologia:
conteúdos e
metodologias

2019.1

Métodos e Técnicas
de
Pesquisa
Orientação para desenvolver
o
TCC (Trabalho de Conclusão
do Curso)

30h

30h

00h

Conteúdos/ Tópicos
Tópicos (Sociologia
da
Educação
e
Ensino
de
Sociologia:
conteúdos
e metodologias)
Tópicos (Métodos e
Técnicas de
Pesquisa)
XXX

ANEXO II

Requisitos

Pontuação

Mestrado em qualquer área
de formação

Pré- requisito básico.
Não sujeito
a
pontuação.

Experiência mínima de 1
ano no magistério do
Ensino Superior, podendo
incluir como experiência
atuação de tutoria em
cursos de graduação ou
pós graduação a distância

1 ponto por
ano de
Experiência.

Pontuação
Máxima

Pré- requisito básico.
Não sujeito a
pontuação

3 pontos

