
 
 

 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PROGRAD N° 31 DE 24 DE ABRIL DE 2013 
 

CONVOCAÇÃO DE TUTORES PRESENCIAIS SELECIONADOS PARA ATUAR NA 
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 
A PRÓ-REITORA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO em exercício, da Fundação 
Universidade Federal da Grande Dourados, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela 
Portaria nº 05/13, de 04/01/2013, considerando a Portaria nº 1.369/10, de 07/12/2010, que 
credencia, pelo prazo de 5 (cinco) anos, a Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) 
para oferta de cursos superiores na modalidade a distância, aprovados no âmbito do “Sistema 
Universidade Aberta do Brasil” (UAB), e considerando ainda o Edital de Seleção PROGRAD Nº 
6/13, de 18/2/2013, e o Edital de Homologação PROGRAD Nº 8/2013, de 1°/3/2013, 
RESOLVE: 

 

I - CONVOCAR candidato a Tutor Presencial classificado no Processo Seletivo de 
Profissionais para atuar na Educação a Distância, conforme Quadro 1, abaixo: 

 

Quadro 1 – Relação de Tutores Presenciais convocados 

CANDIDATO POLO UAB  

Sandra Gaete Porto Murtinho 
 

1.1. O candidato convocado por este Edital deverá comparecer até o dia 30/4/2013, no 
Polo de Apoio Presencial da UAB, do município de Porto Murtinho, situado a Avenida 
Laranjeiras, 264, Centro. 

 

II – CIENTIFICAR o profissional convocado que: 

 
2.1. Esta chamada tem como objeto a lotação de tutor presencial, em caráter 
temporário e na condição de bolsistas da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (CAPES), para atuar em cursos pós-graduação, desenvolvidos na 
modalidade a distância pelo setor de Educação a Distância (EaD) da UFGD, no âmbito 
do Sistema Universidade Aberta do Brasil (SisUAB). 
2.2. O candidato convocado deverá possuir vínculo com o serviço público (municipal, 
estadual ou federal) ou vínculo como aluno regular de pós-graduação stricto sensu, 
tendo que comprová-lo por meio de declaração expedida pelo órgão ao qual esteja 
vinculado. 
2.3. O tipo de vínculo a ser estabelecido entre o Tutor Presencial convocados pela 
equipe da EaD da UFGD refere-se unicamente à categoria de bolsista, conforme 
programa ou projeto ao qual o curso estiver vinculado, não caracterizando vínculo 
empregatício com a UFGD ou com a UAB. 
3. As atividades serão desenvolvidas no primeiro semestre de 2013 e terão duração 
de 04 (quatro) meses. 
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4. Serão concedidas 04 (quatro) bolsas para o desenvolvimento das atividades de 
Tutor Presencial, sendo R$ 765,00 (setecentos e sessenta e cinco reais) o valor de cada 
uma delas. 
5. O Tutor Presencial convocado para desenvolver atividades, no Polo de Apoio 
Presencial UAB, para o qual foi classificado, deverá ter a disponibilidade de 20 (vinte) 
horas semanais, incluindo sábados, domingos e feriados (quando for o caso). 
6. O cronograma de atividades será definido, considerando a carga horária semanal, 
pelo coordenador de curso e pela equipe pedagógica da EaD da UFGD juntamente com 
o profissional convocado. 
7. O não comparecimento no local, até a data marcada, caracteriza desistência à 
vaga/bolsa para desenvolvimento das atividades de que tratam este Edital. 
8. Em caso de ausência e/ou desistência do candidato convocado, a PROGRAD 
poderá convocar outro profissional para o desenvolvimento da mesma atividade. 

 

Dourados – MS, 24 de abril de 2013. 

 

 
PROFª ANA PAULA GOMES MANCINI 

 

 


