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O NÚCLEO DE TECNOLOGIAS E EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA EM SAÚDE DA
FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ NUTEDS/FAMED/UFC, no uso de suas atribuições legais torna abertura de inscrição
para o Curso de Formação de Tutores para Educação a Distância (EaD) online em
Saúde.
O Curso de Formação de Tutores para EaD Online em Saúde é um ação do Projeto de
Extensão de Formação Docente para Educação a Distância em Saúde, voltado para
graduados da área da saúde, com o intuito de formar profissionais com habilidades e
competências necessárias ao exercício da tutoria virtual nessa modalidade. Os
participantes egressos serão certificados e estarão aptos a atuar como tutores em
cursos na modalidade de Educação a Distância online em saúde.

1. DOS OBJETIVOS DO CURSO

1.1 Compreender que a modalidade de EaD online possui metodologias específicas,
bem como competências e habilidades inerentes à prática da tutoria, com ênfase na
atuação virtual.
1.2 São objetivos específicos do curso:
a) Apresentar conceitos fundamentais relacionados à Educação a Distância e à tutoria

online em saúde;
b) Conhecer o histórico da EaD e da EaD online e os aspectos legais dessas
modalidades no Brasil;
c) Vivenciar o paradigma da inovação disruptiva proporcionado pelo ensino híbrido na
melhoria dos processos de ensino e aprendizagem;
d) Conhecer e desenvolver competências e habilidades inerentes à função do tutor
presencial e online;
e) Desenvolver habilidades para lidar com situações-problema enfrentadas por tutores
em Ambientes Virtuais de Aprendizagem,
f) Compreender aspectos relativos ao acompanhamento discente em cursos de EaD
online, nas perspectivas da andragogia e da heutagogia;
g) Conhecer ferramentas síncronas e assíncronas inseridas em Ambientes Virtuais de
Aprendizagem (AVA);
h) Conhecer aspectos pertinentes à avaliação da aprendizagem discente em cursos a
distância.

2. DO PÚBLICO ALVO

2.1 O Curso de Formação de Tutores para EaD online em Saúde, na modalidade
semipresencial, tem como público-alvo:
a) Docentes, alunos de Pós-Graduação e Profissionais (com nível superior) da área
da Saúde;
b) Profissionais(com nível superior) e alunos de Pós-Graduação das áreas de
Ciências Exatas, Ciências Sociais Aplicadas e Ciências Humanas.

2.2 São requisitos para participação no curso:
a) Ter disponibilidade mínima de 10 (dez) horas semanais para dedicar-se ao curso,
para estudo e realização de atividades no Ambiente Virtual de Aprendizagem;
b) Participar do encontro presencial de abertura do curso;
c) Dispor de acesso à internet para participação nas atividades do curso.

3. ESTRUTURA DO CURSO

3.1 Os módulos a serem ministrados no curso e seus respectivos períodos são:

Aulas
Encontro Presencial

Período
11/10/2018

Módulo I - EAD PARA A SAÚDE

11 a 18/10/2018

Módulo II – O TUTOR NA EAD:
COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES

19 a 25/10/2018

Módulo III – VIVÊNCIA DA DIDÁTICA
TUTORIAL

26 a 04/10/2018

3.2 0 Curso de Formação de Tutores para EaD online em Saúde será realizado na
modalidade à distância, semipresencial, através do AVA Moodle do
NUTEDS/FAMED/UFC. A frequência do participante será computada mediante a
realização das atividades didático-avaliativas propostas no curso. Essas atividades
poderão incluir: fóruns, chats, portfólios, wikis, questionários, entre outras.
3.3 Os cursistas cuja nota final for igual ou superior a 7,0 (sete) e com participação
mínima de 75% receberão certificação expedida pela Pró-Reitoria de Extensão da
Universidade Federal do Ceará.
3.4 O Curso de Formação de Tutores para EaD online em Saúde terá carga horária
total de 60 horas distribuídas ao longo de 4 (quatro) semanas.
3.5 O início do curso será marcado por um encontro presencial de participação integral
obrigatória a todos os cursistas. Qualquer alteração no cronograma do curso será
comunicada pela coordenação através do endereço eletrônico cadastrado pelo
candidato no ato da inscrição.

4. DO VALOR DO INVESTIMENTO

4.1 O Curso será totalmente gratuito para seus participantes e financiado pelo
NUTEDS/FAMED/UFC. Caberá ao candidato prover quaisquer despesas com
deslocamento, alimentação e hospedagem, se necessário, na data determinada para a

realização do encontro presencial nas dependências do Núcleo de Tecnologias e
Educação a Distância em Saúde da Faculdade de Medicina da Universidade Federal
do Ceará (NUTEDS/FAMED/UFC), na cidade de Fortaleza-Ceará.

5. DAS VAGAS

5.1 Serão ofertadas 120 vagas para o Curso de Formação de Tutores para EaD em
Saúde.
5.2 Serão classificados, ainda, 10 candidatos para o caso de desistência. Esses
candidatos, deverão estar presentes no Encontro Presencial a ser realizado no dia
11/12 em local e data a ser divulgado, para substituição imediata dos candidatos
classificados faltosos.

6. DA INSCRIÇÃO E DA DOCUMENTAÇÃO

6.1 As inscrições estarão abertas no período de 17 a 30 de setembro de 2018,
exclusivamente através de formulário online disponível no seguinte link:
https://goo.gl/forms/ijUlM3Xr2jCxS8ee2

6.2 O candidato deverá digitalizar todos os documentos exigidos neste edital e
anexá-los em campo específico no formulário online. Serão aceitos apenas arquivos do
tipo: PDF, PNG, JPG, JPEG.
6.3 Será indeferida a inscrição de qualquer candidato cuja documentação esteja
ausente ou incompleta.
6.4 A documentação a ser enviada pelo candidato é composta dos seguintes itens:
a) Cópia legível com frente e verso de documento de identidade e CPF;
b) Comprovante atualizado de atuação profissional/matrícula em pós-graduação nas
áreas mencionadas no item 2.1;
6.5 Somente serão consideradas válidas as inscrições cujo formulário estiver
devidamente preenchido e cujas informações estejam comprovadas através do envio
da documentação descrita no item 6.4, no prazo estabelecido neste edital.

7. DA SELEÇÃO

7.1 A seleção se dará pela ordem de inscrição, após validação dos documentos
recebidos.
7.1.1 A validação dos documentos recebidos ocorrerá de acordo com o que está
descrito no item 6 deste edital. O NUTEDS/UFC será responsável pela análise dos
documentos enviados.
7.1.2 Não serão aceitos documentos remetidos via Correios, fax ou correio eletrônico.

8. DO RESULTADO PRELIMINAR DA SELEÇÃO
8.1 A lista com o nome dos candidatos selecionados será divulgada no site do
NUTEDS/UFC http://www.nuteds.ufc.br no dia 01 de outubro de 2018.

9. DOS EVENTUAIS RECURSOS

9.1 Em caso de recurso, o candidato deverá utilizar o modelo disponível no ANEXO II e
enviá-lo para tutores.formacao@nuteds.ufc.br em até 24h após a divulgação do
resultado preliminar da seleção.
9.2 Caso hajam recursos, estes terão seu resultado divulgado no site do NUTEDS/UFC
http://www.nuteds.ufc.br nos dias 02 e 03 de outubro de 2018.

10. DO RESULTADO FINAL DA SELEÇÃO
10.1 A lista com o nome dos candidatos selecionados será divulgada no site do
NUTEDS/UFC http://www.nuteds.ufc.br no dia 05 de outubro de 2018.

11. DA MATRÍCULA

11.1 A matrícula será realizada pelo NUTEDS/UFC após a divulgação do resultado
final.
11.2 Os candidatos receberão em seus endereços eletrônicos (informados na ficha de
inscrição) a confirmação de matrícula e os dados de acesso a partir do dia 05 de

outubro de 2018.

12. DO CRONOGRAMA
12.1 As atividades da seleção e realização do curso seguirão o cronograma a seguir:
Etapa

Período

Inscrições

17 a 30/09

Deferimento

01/10

Recurso

02 e 03/10

Resultado do Recurso e Resultado Final

05/10

Oferta do CFT/NUTEDS 2018

08/10 a 08/11/2018

Encontro presencial

11/10

12.2 As instruções para cadastro, primeiro acesso ao ambiente virtual do curso e para
participação no encontro presencial serão enviadas para o candidato classificado no
e-mail de confirmação de matrícula.

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1 A conclusão satisfatória do Curso de Formação de Tutores para EaD em Saúde
não garante nenhum tipo de contratação para o exercício da tutoria no
NUTEDS/FAMED/UFC.

13.2 A Coordenação do Curso ficará reservado o direito de alterar a data e o
cronograma de qualquer etapa do curso ou da seleção, sendo o correspondente aviso
aos participantes feito através do endereço eletrônico informado no formulário de
inscrição pelo candidato.
13.3 Ressaltamos que a oferta do curso não está vinculada a nenhum processo
seletivo para
exercício da tutoria nos cursos ofertados pelo
NUTEDS/FAMED/UFC.

13.4 Por ocasião da concretização do ato de inscrição online fica pressuposto que o
candidato conhece as exigências contidas nesta chamada pública e que as aceita
integralmente, não podendo alegar o não conhecimento a qualquer título, época ou
pretexto.

13.4 Os certificados de conclusão somente serão entregues presencialmente no
NUTEDS/UFC. Os concludentes receberão por e-mail confirmação da data de entrega.
Para receber o certificado o(a) aluno(a) deverá apresentar documento de identificação
com foto (original) e, em caso de recebimento por terceiros, a entrega será realizada
apenas mediante apresentação de procuração emitida via Cartório, além da cópia do
documento de identificação com foto do(a) concludente.

13.5. Os interessados que atenderem o perfil do público alvo ao qual se destina o
curso terão total liberdade para realizar sua inscrição. Ressalta-se que trata de um
nova oferta, reeditada, da versão anterior do Curso de Formação de Tutores (2017).

13.6 Para maiores informações entrar em contato com a secretaria do curso através do
número (85) 3366.8055 ou através do seguinte e-mail: tutores.formacao@nuteds.ufc.br.
13.7 Outras informações podem ser obtidas também nos seguintes endereços:
● Notícias do NUTEDS: http://www.nuteds.ufc.br
● Facebook do NUTEDS: Nuteds UFC - Telessaúde Ceará
Fortaleza, 17 de setembro de 2018.

Prof. Dr. Andréa Soares Rocha da Silva
Coordenadora do Projeto de Extensão de Formação Docente para EaD em Saúde

Prof. Dr. Luiz Roberto de Oliveira
Coordenador Geral do NUTEDS/UFC

