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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 11/04/2022 | Edição: 69 | Seção: 3 | Página: 87

Órgão: Ministério da Educação/Universidade Federal de Rondonópolis

EDITAL REITORIA/UFR Nº 2, DE 8 DE ABRIL DE 2022

PROCESSO SELETIVO PARA COORDENADOR(A) GERAL DA UAB - UFR

A Reitora da Universidade Federal de Rondonópolis, no uso das atribuições que lhe conferem o

§1º do Art. 11 da Lei nº 13.637, de 20 de março de 2018 e a Portaria MEC nº 2.122, de 10 de dezembro de

2019, torna público o presente edital, contendo as normas de participação de docentes da Universidade

Federal de Rondonópolis para o preenchimento da vaga de Coordenador(a) Geral da Universidade Aberta

do Brasil da Universidade Federal de Rondonópolis (UAB - UFR).

1 - OBJETIVO

Este processo seletivo visa selecionar um professor(a) bolsista para atuar na Coordenadoria

Geral da UAB - UFR, no contexto de programas e projetos, por meio do Sistema de Gestão de Bolsas da

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

1.1 O Coordenador(a) Geral receberá uma bolsa benefício viabilizado pelo Edital nº 9/2022

PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB), no período de sua vigência, atendendo à

legislação de bolsas vigente na Lei nº 11.273 de 06 de fevereiro de 2006 e o disposto nas portarias CAPES

nº 183, de 21 de outubro de 2016; nº 15, de 23 de janeiro de 2017; nº 102, de 10 de maio de 2019; na

Instrução Normativa CAPES nº 2, de 19 de abril de 2017 supletivamente ao Sistema Nacional de Avaliação

do Ensino Superior (SINAES) para reconhecimento e renovação do reconhecimento de curso de graduação

a distância (MEC, 2017) e suas complementações ou de legislação aplicável.

2 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

2.1 Somente poderão concorrer ao preenchimento da vaga, docentes de cursos de ensino de

graduação que possuam vínculo efetivo com a Universidade Federal de Rondonópolis, atendendo ao

disposto na Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012, respeitadas a todas resoluções da Universidade

Federal de Rondonópolis, a legislação inerente ao recebimento de bolsas, inclusive referente a carga

horária.

2.2 O mandato do(a) Coordenador(a) Geral será de quatro anos, podendo ter somente mais um

mandato, mediante aprovação em processo seletivo.

3 - REQUISITOS

Somente será admitida a candidatura ao cargo de Coordenador(a) Geral da UAB - UFR,

docentes que atenda aos requisitos abaixo:

3.1 Ser docente do quadro efetivo, em regime de Dedicação Exclusiva na Universidade Federal

de Rondonópolis;

3.2 Comprovar experiência profissional de:

3.2.1 No mínimo três anos de magistério superior, conforme exigência estabelecida pela Portaria

CAPES nº 139, de 13 de julho de 2017; e

3.2.2 No mínimo um ano em Cargo de Direção de Universidades Públicas ou ter no mínimo de

um ano de atuação na coordenação de cursos ou projetos registrados no âmbito do Sistema Universidade

Aberta do Brasil;

3.3 Possuir no mínimo o título de doutor(a);

3.4 Estar apto(a) ao recebimento de bolsas, em conformidade com a determinação que consta

no item 5 deste processo seletivo;

3.5 Atender as disposições das leis citadas no item 1.1 deste edital;
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3.6 Apresentar a candidatura individualmente via sistema SEI/UFR atendendo a todas as

disposições apresentadas no item 4 deste edital; e

3.7 A não comprovação integral destes requisitos implica na impugnação da candidatura.

4 - INSCRIÇÃO

O(A) candidato que apresentar declaração ou documentação falsa ou ainda que não satisfaça

todas as condições estabelecidas neste processo seletivo, terá sua inscrição cancelada, e poderá

responder na forma da lei, tendo como consequência imediata a anulação de todos os trâmites

administrativos, mesmo que constatado posteriormente à realização de qualquer etapa deste processo

seletivo.

4.1 Para se inscrever no processo seletivo, o candidato(a) deverá, por meio de processo no

SEI/UFR:

4.1.1 Tipo de processo "Gestão e Controle - Coordenação - Demandas Internas" / Especificação

"Inscrição para Coordenador(a) Geral UAB-UFR" / Classificação por Assuntos "999 - Outros Assuntos" /

Nível de Acesso "Restrito" - Hipótese Legal "Informação Pessoal";

4.1.2 Inserir, preencher e assinar o formulário "Ficha de Inscrição Coordenação UAB - UFR";

4.1.3 Inserir um Tipo de Documento "Declaração" e redigir o texto do Anexo I - Declaração de

antinepotismo, devendo assinar após leitura e concordância;

4.1.4 Inserir um Tipo de Documento "Declaração" e redigir o texto do Anexo II - Declaração de

Não Acúmulo de Cargo, devendo assinar após leitura e concordância;

4.1.5 Inserir um Tipo de Documentação "Declaração" e redigir o texto do Anexo III - Declaração

de Exercício Fora do Expediente ou Com Compensação, devendo assinar após leitura e concordância;

4.1.6 Anexar a documentação comprobatória de experiência profissional descrita nos itens 3.2 e

3.3, utilizando-se de documentos oficiais, diplomas reconhecidos pelo MEC, certificados, portarias ou

outros que comprovam o tempo de experiência;

4.1.7 Anexar os documentos oficiais:

4.1.7.1 RG e CPF, podendo ser outro documento oficial com foto que contenha os dados dos dois

documentos;

4.1.7.2 Termo de Posse;

4.1.7.3 Comprovante de residência atualizado;

4.1.7.4 Currículo lattes atualizado e documentado;

4.1.7.5 Comprovante com os dados da conta bancária; e

4.1.8 Incluir um Despacho baseado no Anexo IV - Modelo de Despacho de Finalização e enviar o

processo para "Vice-Reitoria - AS - Assessoria".

4.1.8.1 Não será permitida a inserção de nenhum documento após a emissão do despacho que

trata o item 4.1.8, devendo neste caso, ser desconsiderado pela comissão qualquer documento adicional

ao despacho.

4.1.8.2 O despacho deverá ser assinado até a última hora do dia 11 de maio de 2022, ressalvando

que o SEI/UFR registra sua hora em relação ao horário de Brasília.

4.1.8.3 O processo que chegar na unidade citada no item 4.1.8 depois das zero horas do dia 12 de

maio de 2022, será impugnado pela comissão.

5 - MODALIDADE DE BOLSA

Além dos requisitos e critérios estabelecidos neste processo seletivo, o pagamento de bolsas

deverá observar atos normativos da agência de fomento e do programa UAB/CAPES e da UFR em

conformidade com a legislação vigente, de acordo com a Lei nº 11.273, de 06 de fevereiro de 2006 e o

disposto nas portarias CAPES nº 183, de 21 de outubro de 2016; nº 15, de 23 de janeiro de 2017; nº 102, de

10 de maio de 2019; na Instrução Normativa Capes nº 2, de 19 de abril de 2017 supletivamente ao Sistema

Nacional de Avaliação do Ensino Superior SINAES para reconhecimento e renovação do reconhecimento
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de curso de graduação a distância (MEC, 2017) e suas complementações ou de legislação aplicável, que

tratam das diretrizes para concessão e pagamento de bolsas aos participantes da preparação e execução

dos cursos e programas de formação superior, inicial e continuada no âmbito do Sistema Universidade

Aberta do Brasil (UAB), seguindo os critérios e modalidades gerais dispostos a seguir:

5.1 O pagamento das bolsas fica condicionado à realização das atividades e atribuições

pactuadas em termo de compromisso previamente assinado com a Coordenação UAB - UFR, observando

as atribuições e processos de docência e/ou de cargos de direção.

5.2 O pagamento da bolsa por atividades pactuadas no presente edital será realizado na forma

de bolsa de fomento, conforme estabelecido pela CAPES.

5.3 A vigência das bolsas referidas é adstrita ao período de janeiro de 2023 a janeiro de 2025,

podendo ser renovável por mais 24 meses, caso haja cursos de graduação ou pós-graduação do sistema

UAB vigentes ou em oferta no período. Conforme a Portaria CAPES 102, de 10 de maio de 2019, a validade

dos processos seletivos será de até 4 anos.

5.4 As bolsas do Sistema UAB não poderão ser acumuladas com bolsas cujo pagamento tenha

por base a Lei nº 11.273, de 06 de fevereiro de 2006, e com outras bolsas concedidas pela CAPES, CNPq

ou FNDE, exceto quando expressamente admitido em regulamentação própria.

5.5 É vedado o recebimento de mais de uma bolsa do Sistema UAB referente ao mesmo mês,

ainda que o bolsista tenha exercido mais de uma função.

5.6 O pagamento das bolsas no âmbito do Sistema UAB dar-se-á pela transferência direta dos

recursos aos bolsistas, por meio de depósito em conta corrente bancária, em nome do bolsista, de acordo

com as orientações administrativas estabelecidas pela CAPES.

5.7 A presente seleção de professor bolsista não altera seu vínculo empregatício docente e,

caso o bolsista selecionado opte por não continuar no projeto, após início de suas atividades, será

realizada a substituição do profissional pelo próximo candidato classificado e, se for o caso, a devolução

das bolsas recebidas.

5.8 Esta seleção não gera nenhum vínculo empregatício, seja ele de natureza estatutária ou

celetista, sendo de caráter temporário na qualidade de bolsista.

5.9 A aprovação neste processo de seleção não gera a obrigatoriedade de pagamento pelas

atividades que não forem realizadas.

5.10 O processo de pagamento de bolsas é condicionado ao financiamento do sistema

Universidade Aberta do Brasil e, se houver interrupção do financiamento, a qualquer momento o vínculo

como bolsista poderá ser interrompido.

6 - OBRIGAÇÕES DO(A) BOLSISTA

6.1 Realizar, sem prejuízo de outras exigências da instituição, as atividades descritas no Termo

de Compromisso UAB/CAPES;

6.2 Manter seus dados atualizados por meio da constante interlocução com sua instituição de

ensino;

6.3 Observar as orientações relativas aos procedimentos de implementação e pagamento das

bolsas de acordo com o curso ou programa do Sistema UAB no qual o bolsista desempenhe as suas

atividades;

6.4 Participar, quando convocado(a) pela CAPES, de comissão ad hoc, reuniões, seminários ou

quaisquer outros tipos de eventos:

6.5 Disponibilizar, de acordo com orientações e critérios estabelecidos pela CAPES, quaisquer

recursos educacionais desenvolvidos a partir de portaria. Os recursos educacionais serão desenvolvidos

em licenciamento aberto, resguardado o devido crédito de autoria, na modalidade declarada pelo bolsista

nos termos declarados e reconhecida firma em cartório. A título de exemplo, são entendidos como

recursos educacionais materiais didáticos vídeos, objetos educacionais, jogos, dados, processos,

metodologias e sistemas, dentre outros.
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6.6 Nenhum(a) bolsista será autorizado a atuar nos cursos de graduação e pós-graduação

ofertados, sem que seu cadastro seja autorizado pela gestão de bolsas UAB - UFR, ficando a Instituição de

Educação Superior/CAPES isenta de qualquer compromisso com o candidato que não cumprir suas

obrigações.

6.7 Devolver à CAPES eventuais benefícios pagos indevidamente ou a mais nos prazos e termos

de atualização determinados pelo Tribunal de Contas da União (TCU). As devoluções de valores

decorrentes de pagamento efetuado pela CAPES a título de bolsas de estudo e pesquisa no âmbito do

Sistema UAB, independentemente do fato gerador que lhes deram origem, deverão ser efetuadas em

agência do Banco do Brasil S/A, mediante utilização da Guia de Recolhimento da União (GRU).

6.8 O descumprimento de quaisquer das obrigações previstas no Termo de Compromisso do(a)

bolsista implicará na imediata suspensão dos pagamentos de bolsas a ele destinadas, temporária ou

definitivamente, respeitados o contraditório e a ampla defesa.

7 - ATRIBUIÇÕES

São atribuições da Coordenação da UAB - UFR:

7.1 Coordenar as atividades dos cursos ofertados pela instituição de ensino, no âmbito do

Sistema UAB;

7.2 Realizar reuniões periódicas com os coordenadores dos cursos, tendo em vista a gestão de

todas as atividades acadêmico-operacionais;

7.3 Receber e avaliar os relatórios de desenvolvimento dos cursos elaborados pelos

coordenadores de curso e coordenadores de polo;

7.4 Participar de grupos de trabalho no âmbito da IPES para o desenvolvimento de

metodologias de ensino-aprendizagem e desenvolvimento de materiais didáticos;

7.5 Participar de grupos de trabalho instituído pela UAB, visando o aprimoramento e adequação

do Sistema;

7.6 Encaminhar relatórios semestrais de acompanhamento e avaliação das atividades dos

cursos à UAB/DED/CAPES, ou quando for solicitado;

7.7 Realizar cadastramento e controle de bolsistas;

7.8 Arquivar as fichas de cadastro de bolsistas;

7.9 Arquivar o Termo de Compromisso do Bolsista, devidamente assinado;

7.10 Encaminhar relatório de bolsistas para pagamento;

7.11 Fazer a certificação dos lotes de pagamento de bolsas;

7.12 Acompanhar a aplicação financeira dos recursos liberados para o desenvolvimento e oferta

dos cursos; e

7.13 Fazer a prestação de contas dos recursos liberados pelo Ministério da Educação.

8 - QUADRO DE VAGA

Está disponível 1 (uma) vaga de Coordenador(a) Geral da UAB - UFR.

8.1 O recebimento da bolsa bem como o início do exercício do cargo de Coordenador(a) Geral

será dependente de participação e aprovação no Edital nº 9/2022 - PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA

DO BRASIL.

9 - ANÁLISE E RESULTADO

Será selecionado o candidato que obtiver maior pontuação acumulada em acordo com a

comprovação de experiência, titulação ou produção acadêmica, a saber:

Descrição Pontuação

Diploma de Doutorado na área de Educação 30 / título

Diploma de Doutorado em outras áreas 11 / título

Diploma de Mestrado 9 / título
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Diploma ou Certificado de Especialização 3 / título

Diploma de Graduação 2 / título

Tempo de experiência em docência na Educação a Distância
0,5 /

semestre

Tempo de experiência em coordenação de cursos ou projetos registrados no âmbito do

Sistema Universidade Aberta do Brasil

1 /

semestre

Projetos registrados no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil 1 / projeto

Tempo de experiência como Gestor de Universidades
1 /

semestre

Trabalhos científicos publicados relacionados a Educação a Distância
1 /

trabalho

9.1 Somente será considerado na análise, os documentos digitalizados incluídos no processo,

que comprovam as experiências ou titulação apresentada.

9.2 A banca deverá prezar pelo princípio da impessoalidade no processo seletivo, e em especial,

observar o disposto no Decreto no 7.203 de 04 de junho de 2010, sobre a vedação de nepotismo no

âmbito da administração pública federal.

9.3 Após a análise a banca irá elaborar o resultado parcial com a pontuação dos candidatos e a

publicará no sítio eletrônico da Universidade Federal de Rondonópolis.

9.4 Cessado o prazo de recurso, a banca irá publicar o Edital de Homologação deste processo

seletivo no Diário Oficial da União contendo o aprovado(a) e a ordem dos classificados.

10 - CRITÉRIO DE DESEMPATE

Serão considerados os seguintes critérios para desempate:

10.1 maior pontuação obtida em tempo de experiência na gestão acadêmico-administrativa

relativa à UAB;

10.2 maior pontuação obtida em tempo de experiência no magistério do ensino superior na

modalidade a distância; e

10.3 maior pontuação obtida em tempo de gestão administrativa em universidades públicas.

11 - RECURSOS

A interposição de recursos deverá ser encaminhada via e-mail reitoria@ufr.edu.br, até o final do

dia posterior a divulgação do resultado.

11.1 A interposição de recurso sobre o edital de homologação do certame somente poderá ser

interpretada ao Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão por meio de processo eletrônico.

12 - CRONOGRAMA

Descrição Data

Publicação do Edital 11/04/2022

Recurso contra o Edital Até 14/04/2022

Inscrições De 11/04/2022 a 11/05/2022

Divulgação das Inscrições 12/05/2022

Divulgação do resultado 16/05/2022

Recurso De 16/05/2022 a 17/05/2022

Publicação do Resultado Final 19/05/2022

Convocação para o início 19/05/2022

13 - SUSPENSÃO E CANCELAMENTO DAS BOLSAS

13.1 O(A) Coordenador(a) Geral UAB - UFR que não atender às atribuições de bolsistas prevista

no presente edital, assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa, poderá ter o seu

recebimento de bolsas cancelado, a qualquer tempo;
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13.2 Quando houver substituição da coordenação, é facultado ao(à) bolsista interpor recurso da

decisão ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão no prazo de três dias úteis, contados da notificação

por escrito;

13.3 Assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa, a concessão das bolsas do

Sistema UAB poderá ser cancelada pela CAPES a qualquer tempo, se constatada a ausência de qualquer

dos requisitos da concessão.

13.4 A bolsa será cancelada na hipótese de omissão de incompatibilidade superveniente ou

infringência à legislação aplicável aos pagamentos de bolsa no âmbito do Sistema UAB.

13.5 O cancelamento da bolsa acarretará ao bolsista o dever de restituir à CAPES o investimento

feito indevidamente em seu favor e de acordo com a legislação federal vigente.

13.6 Incorreções nos dados enviados para pagamento das bolsas, causadas por informações

dolosamente falseadas, prestadas pelos bolsistas quando de seu cadastro ou pelo gestor do Sistema UAB

na frequência às atividades previstas, implicará o imediato desligamento do responsável e no

impedimento de sua participação em qualquer outro programa de bolsas executado pela CAPES, pelo

prazo de 5 anos, assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa, independentemente da sua

responsabilização civil, penal e administrativa.

13.7 As devoluções de valores decorrentes de pagamento efetuado pela Capes a título de

bolsas no âmbito do Sistema UAB, independentemente do fato gerador que lhes deram origem, deverão

ser efetuadas em agência do Banco do Brasil SIA, mediante utilização da Guia de Recolhimento da União

(GRU), disponível em: http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp.

14 - OBRIGAÇÕES DOS INTEGRANTES DO SISTEMA CAPES - PROGRAMA UAB

14.1 Os(as) bolsistas integrantes do Sistema UAB deverão firmar junto à UFR o Termo de

Compromisso, por meio do qual são obrigados a:

14.1.1 realizar, sem prejuízo de outras exigências de sua instituição de ensino, as atividades

descritas no Termo de Compromisso;

14.1.2 manter seus dados atualizados por meio da constante interlocução com sua instituição de

ensino;

14.1.3 observar as orientações relativas aos procedimentos de implementação e pagamento das

bolsas de acordo com o curso ou programa do Sistema UAB no qual o bolsista desempenha as suas

atividades;

14.1.4 se estrangeiro(a), comprovar a regularidade da sua permanência no país;

14.1.5 participar, quando convocado pela Capes, de comissão ad hoc, reuniões, seminários ou

quaisquer outros tipos de eventos;

14.1.6 devolver à Capes eventuais benefícios pagos indevidamente ou a mais, nos prazos e

termos de atualização determinados pelo Tribunal de Contas da União (TCU);

14.1.7 firmar declaração específica de que não possui outros pagamentos de bolsas em

desacordo com a legislação vigente;

14.1.8 disponibilizar, de acordo com orientações e critérios estabelecidos pela Capes, quaisquer

recursos educacionais desenvolvidos no cumprimento das atribuições como bolsista CAPES. Os recursos

educacionais serão desenvolvidos em licenciamento aberto, resguardado o devido crédito de autoria. A

título de exemplo, são entendidos como recursos educacionais materiais didáticos vídeos, objetos

educacionais, jogos, dados, processos, metodologias e sistemas, dentre outros.

15 - CONVOCAÇÃO PARA INÍCIO DAS ATIVIDADES

O(A) candidato(a) aprovado(a) dentro do limite de vagas ofertado no processo seletivo será

convocado(a) para atuar como Coordenador(a) Geral UAB - UFR por notificação no e-mail informado no

formulário de inscrição.

15.1 O candidato que não responder o e-mail com o aceite da vaga em três dias úteis, perderá o

direito da vaga e será realizada nova convocatória ao próximo classificado nas mesmas condições aqui

estabelecidas.
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16 - DISPOSIÇÕES GERAIS

A aprovação do candidato(a) implica em obrigatoriedade de sua participação e aprovação no

Edital 9/2022 PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB.

16.1 Os (as) classificados(as) permanecerão em cadastro reserva podendo sua convocação ser

realizada no prazo de até 24 meses.

16.2 Casos omissos serão decididos pela Comissão de condução do processo seletivo.

ANALY CASTILHO POLIZEL

ANEXO IDECLARACÃO DE ANTINEPOTISMO

Em consonância com os princípios Constitucionais contidos no artigo 37, caput da Constituição

Federal, bem como nos termos do artigo 3º, § segundo da Lei no 8.958/94, DECLARO para os devidos fins,

sob pena da lei, não me enquadrar nas hipóteses que caracterize nepotismo, por não possuir vínculo de

matrimônio ou de união estável, relação de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade, até

terceiro grau, de autoridade nomeante e tampouco de membro ou servidor ocupante de cargo de direção

da Universidade Federal de Rondonópolis.

Ainda, DECLARO não exercer cargo, emprego ou função no Serviço Público, quer seja na esfera

Federal, Estadual ou Municipal, quer seja na administração Direta ou Indireta, cuja acumulação seja vedada

e incompatível com o cargo para o qual serei contratado, conforme estabelece o caput do inciso XVI, do

artigo 37 da Constituição Federal.

Assumo, por fim, o compromisso de comunicar ao contratante quaisquer impedimentos

supervenientes que possam vir a configurar casos de nepotismo ou impedimento de que trata esta

Declaração.

Por ser verdade, firmo a presente declaração para que produza os efeitos legais, ciente de que a

falsidade de seu conteúdo pode implicar a imputação de sanções civis, administrativas, bem como na

sanção penal prevista no artigo 299 do Código Penal.

DATA: ____/ _____/________

___________________________________________

ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A)

ANEXO IIDECLARACÃO DE NÃO ACÚMULO DE BOLSAS

Eu, , CPF: , bolsista da modalidade Coordenador Geral UAB, do Sistema UAB, declaro que não

possuo outros pagamentos de bolsas em desacordo com a Lei nº 11.273, de 06 de fevereiro de 2006, e

demais legislações correlatas e suas eventuais atualizações.

Assinar Documento

ANEXO IIIDECLARAÇÃO DE EXERCÍCIO FORA DO EXPEDIENTE OU COM COMPENSAÇÃO

Declaro para devidos fins, que exercerei as atividades da Coordenação da UAB - UFR sem

prejuízo das atribuições normais do cargo que exerço, preferencialmente, fora do horário do expediente

ou, caso seja realizado durante o expediente, farei a compensação de carga horária.

Assinar o documento

ANEXO IVMODELO DE DESPACHO DE FINALIZAÇÃO

Prezados,

Segue inscrição para a Coordenação da UAB - UFR, contendo os seguintes itens:

- Formulário de Inscrição;

- Declaração de antinepotismo;

- Declaração de não acúmulo de bolsas;

- Comprovação de experiência profissional X;

- Comprovação de experiência profissional Y;

- Comprovação de experiência profissional z; e
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- Comprovação de produção acadêmica ou outros;

Assinar o documento.

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.


