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Edital de abertura de seleção dos tutores para as disciplinas do terceiro 
semestre do Curso de Graduação a Distância de Educação Especial N.003, 
de 28 de agosto de 2006. 
 Tornamos público que estarão abertas, no período de 29/08/2006 a 
13/09/2006, as inscrições para a seleção dos tutores para as disciplinas do 
terceiro semestre do Curso de Graduação a Distância de Educação Especial, em 
conformidade com o Projeto: Oferta do segundo ano do Curso, aprovado com 
verba do MEC/SEED, especificadas no quadro abaixo: 
Nº Vaga Disciplina Carga horária 

exigida 
Exigências Complementares 

 
 

03 

EDE1031 
Desenvolvimento 
Lingüístico e Educação do 
Surdo 

 
20h/ 

semanal 

Graduando em Educação 
Especial 
Pós-graduando em Educação 
na UFSM 

 
 

  03 

 
EAD1002 
Processos Investigativos 
em Educação III 

 
 

20h/ 
semanal 

Graduando em Educação 
Especial ou em Pedagogia da 
UFSM 
Pós-graduando em Educação 
na UFSM 

 
 

03 

 
MEN1084 
Fundamentos da Leitura e 
Escrita 

 
20h/ 

semanal 

Graduando em Educação 
Especial ou em Pedagogia 
Pós-graduando em Educação 
na UFSM 

 
 

03 

EDE 1009 
Fundamentos 
Neuropsicológicos da 
Aprendizagem1 

 
 

20h/ 
semanal 

Graduando ou Graduado em 
Educação Especial 
Pós-graduando em Educação 
na UFSM 
 

 
 

03 

EDE1027 
Diferentes 
Representações da 
Língua2 
 
 

 
20h/ 

semanal 

Graduando em Educação 
Especial ou em Letras 
Pós-graduando em Educação 
na UFSM 
 

                                                
1 Para a disciplina EDE 1009 não há exigência de ter cursado a disciplina. 
2 Para a disciplina EDE 1027 não há exigência de ter cursado a disciplina. 



 
    03 

 
MEN1083 
Didática 

 
20h/ 

semanal 

Graduando em Educação 
Especial, Pedagogia ou em 
Cursos de Licenciatura da 
UFSM 
Pós-graduando em Educação 
na UFSM 

 
 

03 

 
FUE1020 
Psicologia da Educação 
III3 

 
20h/ 

semanal 

Graduando em Educação 
Especial, Pedagogia ou em 
Psicologia da UFSM 
Pós-graduando em Educação 
na UFSM 

 
03 
 

EDE 
Psicologia das Relações 
Educacionais 

 
20h/ 

semanal 

Graduando em Educação 
Especial. 
Pós-graduando em Educação 
na UFSM 

 
 
Informações Gerais: 
Valor da bolsa: R$ 300,00 (trezentos reais) 
Duração da bolsa: 5 meses 
 
Os requisitos para a seleção de Tutores (alunos da UFSM) para 
as disciplinas do terceiro semestre do Curso de Graduação a 
Distância de Educação Especial são: 
 

1) Critérios para inscrição: 
- ser aluno da UFSM em nível de graduação ou pós-graduação; candidatos 
com matrícula de aluno especial I ou II não poderão fazer inscrição; 
- fazer a opção da disciplina que pretende fazer a seleção; 
- para os alunos da graduação: ter cursado até o 4º semestre do Curso 
solicitado para cada disciplina, bem como ter sido aprovado na disciplina em 
que realizará a inscrição para a seleção ou conforme solicitações específicas 
(disciplinas EDE1009, EDE1027 e FUE 1020) ser do curso solicitado; 
- para os alunos da pós-graduação: poderão estar cursando especialização, 
mestrado e/ou doutorado na área da educação, com graduação e aprovação 
conforme o solicitado pela disciplina escolhida pelo candidato; 
- ter conhecimentos em informática, em especial do uso e recursos da internet; 
- ter vínculo com a UFSM, por meio da matrícula do Curso o qual freqüenta, 
até o término do segundo semestre letivo de 2006, ou seja, março de 2007; 
- ter disponibilidade de horário em que serão ofertadas as disciplinas, sendo 
das 18h às 22h. 
 
 
 
 
 

 
                                                
3 Para o aluno do Curso de Psicologia não há exigência de ter cursado a disciplina FUE 1020. 



Local para inscrição: 
 As inscrições serão realizadas na sala 3152 (1º andar), no Centro de 
Educação/UFSM, prédio 16, nos seguintes dias e horário: 
 
segunda a sexta-feira das 8h e 30 min às 11h e 30min 
segunda a sexta-feira das 13 e 30 min às 16h e 30min 
 
Telefone para informações: 3220-8426 ou 3220-8925 
Período para inscrição: 28 de agosto a 08 de setembro de 2006. 

 
2) Documentos necessários para inscrição: 
- fotocópia da carteira de identidade; 
- para os alunos da graduação: cópia do histórico escolar e comprovante de 
matrícula do Curso; 
- para os alunos da pós-graduação: cópia do histórico escolar da graduação e 
do diploma e histórico escolar da pós-graduação que estiver cursando e o 
comprovante da matrícula; 
- ficha de inscrição preenchida. 
 
3) Forma de seleção4: 
1º Etapa: 
Avaliação dos conhecimentos em relação à informática através de prova 
prática que constará: no uso do computador e manejo da internet. 
Peso da prova: 5,0 (cinco pontos) 
 
2º Etapa: 
Avaliação de conhecimentos teóricos em relação à disciplina a qual o 
candidato se inscreveu. A prova será elaborada com questões descritivas. 
Peso da prova: 5,0 (cinco pontos) 
 
OBS: Além da bibliografia disponível no xerox, será disponibilizado, ao 
candidato que se interessar, o Caderno Didático da Disciplina. Para 
tanto, o candidato deverá no ato da inscrição solicitar e levar um CD para 
ser gravado. 

 
4) Avaliadores das etapas: 
1º Etapa: 
Professora Coordenadora da Tutoria e dos Pólos do Curso de Graduação a 
Distância de Educação Especial e Profissionais da área de Informática e/ou 
Educação. Esses aplicarão a prova prática de conhecimentos na área do uso 
do computador e manejo da internet, avaliando de acordo com o peso 
estipulado (cinco vírgula zero). 
 
2º Etapa: 
Professores orientadores responsáveis pelas disciplinas do Curso de 
Graduação a Distância de Educação Especial. Esses elaborarão a prova de 

                                                
4 Tanto na 1º etapa quanto na 2º etapa da seleção, o candidato deverá apresentar o comprovante de inscrição 
com documento de identidade. 



conhecimentos e avaliarão de acordo com o peso estipulado (cinco vírgula 
zero). 
 
5) Critérios para classificação: 
O candidato será aprovado e classificado se obtiver média igual ou superior 
a sete (7,0). Para a média, será somada a nota da avaliação da prova prática 
em relação à informática com a nota da avaliação de conhecimentos teóricos 
em relação à disciplina a qual o candidato se inscreveu. 
 
OBS: O critério de desempate será a nota da avaliação da prova de 
conhecimentos teóricos em relação à disciplina a qual o candidato se 
inscreveu. 

 
6) Datas e locais das provas: 
Para primeira etapa: 
A prova será realizada no dia 18 de setembro/2006, na sala 3350, 3º andar, 
Centro de Educação/UFSM, prédio 16. 
 
OBS: Para essa etapa, o horário da prova por candidato será fixado no mural 
do Curso de Graduação a Distância de Educação Especial, no dia 14 de 
setembrol/2006, localizado no Centro de Educação, prédio 16, 3º andar, 
próximo a sala 3350 e no site do Curso www.ufsm.br/educacaoespecial 
 
Para segunda etapa: 
A prova será realizada no dia 19 de setembrol2006, no Audimax, Centro de 
Educação/UFSM, prédio 16, andar térreo. Nesta etapa a prova ocorrerá às 
14h para todos os candidatos inscritos em todas as disciplinas, devendo o 
candidato se apresentar 15 min antes do início da prova. O candidato terá 2h 
para fazer a prova, sendo o término previsto às 16h. 
 
7º) Critério para admissão: 
Ter sido aprovado e classificado e não ter qualquer tipo de bolsa acadêmica e 
de trabalho no momento da assinatura do contrato junto a FATEC. 
 
 
 
 
 

Profª. Andréa Tonini 
Coordenadora da Tutoria e dos Pólos 

Curso de Educação Especial/EaD 

http://www.ufsm.br/educacaoespecial

