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ANEXO II - FORMULÁRIO DE PONTUAÇÃO DA PROVA DE TÍTULOS
EDITAL Nº 018 - UAB/CEAD/2021
SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA TUTORIA A DISTÂNCIA DO CURSO DE LICENCIATURA EM ARTES VISUAIS - UAB/UNB
Nome do candidato
Quantidade de títulos apresentados:
Declaro, para fins de Prova de Títulos, que o presente caderno está organizado da seguinte forma:
1. Formulário de Pontuação da Prova de Títulos.
2. Declaração de Cópias Autênticas, devidamente preenchida e assinada, se for o caso.
3. Todos os títulos estão organizados por Grupo e contêm a indicação do item para o qual estão sendo apresentados.
4. Todos os títulos estão devidamente assinados pelo candidato, em conformidade com o subitem 8.4.6 do Edital.
5. Todas as folhas deste caderno estão devidamente numeradas pelo por mim.
Total de Páginas:

ORIENTAÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO
1. O candidato deverá indicar nos títulos, em destaque, o item para o qual está sendo apresentado, observando as instruções contidas no item 8.4.
2. O candidato deverá preencher as colunas correspondentes à quantidade de títulos e à respectiva pontuação, observando as pontuações máximas do Anexo I.
3. A Comissão Examinadora não reclassificará a indicação feita pelo candidato para a pontuação dos títulos. Eventuais perdas de pontos por indicação
equivocada serão de responsabilidade do candidato.

GRUPO

I – Formação e
Titulação Acadêmica

TÍTULO/CRITÉRIO

VALOR DE CADA
TÍTULO/CRITÉRIO

Título de doutor na área ou em área afim a de seleção

20,00

Título de doutor em outras áreas do conhecimento

15,00

Título de mestre na área ou em área afim a de seleção

10,00

Título de mestre em outras áreas do conhecimento

7,50

Título de especialização lato sensu, com carga horária mínima de 360
horas, na área ou em área afim a de seleção

7,50

Título de especialização lato sensu, com carga horária mínima de 360
horas, em outras áreas do conhecimento

5,00

Diploma da Graduação em área específica (item 4.1)

7,50

QUANTIDADE DE
TÍTULOS

VALOR MÁX
DOS TÍTUL
CRITÉRIO

Total do Grupo I
II - Formação
Complementar

Curso de formação em tutoria e/ou moodle

7,50 por curso completo de,
no mínimo, 20 horas
(máximo 15 pontos)

Curso de aperfeiçoamento profissional ou extensão na área de
educação a distância ou tecnologias educacionais

5,00 por curso completo de,
no mínimo, 20 horas
(máximo 10 pontos)

Total do Grupo II
III - Experiência
Docente

Tempo de experiência no magistério básico ou superior

1,50 por ano completo, sem
sobreposição de tempo, não
havendo cálculo
proporcional.

Tempo de experiência em atividades técnicas, de ensino, tutoria,
pesquisa e gestão na Educação a Distância (EaD)

1,50 por ano completo, sem
sobreposição de tempo, não

Total do Grupo III
IV - Experiência na
EaD
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havendo cálculo
proporcional.
Total do Grupo IV

_________________________, ____________________________________________
Local Data
_____________________________________________________________________
Assinatura
______________________________________________________________________
Nome (em letra de forma)

Documento assinado eletronicamente por Maria Del Rosario Tatiana Fernandez Mendez, Coordenador(a) do curso de Licenciatura em Artes Visuais a distância
do Depto de Artes Visuais, em 03/11/2021, às 10:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade
de Brasília.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 7309884 e o código CRC F1C99A3B.

Referência: Processo nº 23106.116715/2021-33
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