MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
CAMPUS NOVA IGUAÇU INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO FUNDAÇÃO
CENTRO DE CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO SUPERIOR A DISTÂNCIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CURSO DE GRADUAÇÃO LICENCIATURA EM TURISMO EAD
ATA de Instalação, de Análise Documental e de Resultado do Processo Seletivo para
SELEÇÃO PÚBLICA destinada à abertura de CADASTRO DE RESERVA para concessão de
bolsas de produtividade acadêmica para COORDENADORES DE ÁREA (PA1),
COORDENADORES DE TUTORIA E DE DISCIPLINA (PA2) / professor formador e
CONTEUDISTAS DE MATERIAL DIDÁTICO (PA3) / professor conteudista, dos cursos de
graduação na modalidade EaD oferecidos pelas IES consorciadas (no âmbito do
consórcio Cederj e Capes/UAB) conforme Edital DAC Cederj/UAB n. 002/2021. Todas
as instruções e informações pertinentes a este processo seletivo estão disponíveis no
site da fundação Cecierj / consórcio cederj: https://www.cecierj.edu.br/consorciocederj/trabalhe-conosco/ diretoria-academica/.
Às quinze horas do dia 05 de janeiro do ano de 2022, reuniram-se de forma remota, os membros da Banca
Avaliadora do Processo Seletivo para a seleção pública destinada à abertura de cadastro de reserva para
concessão de bolsas de produtividade acadêmica para coordenadores de área (pa1), coordenadores de
tutoria e de disciplina (pa2) / professor formador e conteudistas de material didático (pa3) / professor
conteudista para o CURSO DE GRADUAÇÃO LICENCIATURA EM TURISMO EAD oferecido pela UFRRJ
(IES consorciada no âmbito do consórcio Cederj e Capes/UAB), sob a presidência do professor MARCOS
AZEVEDO BENAC, com a colaboração das professoras MARIA JAQUELINE ELICHER e JANAÍNA
NASCIMENTO SIMÕES DE SOUZA, e com a instalação da banca, deram início, então, a abertura dos
trabalhos inerentes a avaliação dos candidatos inscritos, através da plataforma eletrônica:
https://inscricao.cecierj.edu.br/editais/inscricoes. Candidatos se inscreveram conforme critérios
estabelecidos no edital, quais sejam: “I. O processo de seleção será conduzido pela Diretoria Acadêmica da
Fundação CECIERJ e pelas Coordenações de Área das IES Consorciadas, constituídas por docentes das
mesmas, que coordenarão as atividades das comissões de seleção por área/IES. A seleção será constituída
de: Avaliação do Projeto de Ação Pedagógica na Disciplina; Avaliação de Experiência em EaD; Avaliação de
Formação em EaD (cursos na modalidade EaD ou sobre EaD); Produtividade acadêmica (critérios por
área/curso).” Após minuciosa análise, a banca concluiu os trabalhos considerando os candidatos listados a
seguir e seus respectivos resultados:
DISCIPLINA

FUNÇÃO

NOME DO
CANDIDATO

NOTAS
FINAIS

SITUAÇÃO

CLASSIF.

Atividades
Complementares em
Turismo

Coordenação
de Disciplina

Isabela Da Silva
Souza Santos

9,4

APROVADO

1 o.

Nada mais tendo a declarar, a avaliação foi encerrada às dezessete horas do dia 05/01/2022, e eu,
MARCOS AZEVEDO BENAC, lavro esta ata, que vai assinada por mim e demais membros desta banca.
Prof. MARCOS AZEVEDO BENAC (UFRRJ)

________________________________________________________

Profa. MARIA JAQUELINE ELICHER (UNIRIO) ________________________________________________________
Profa. JANAÍNA NASCIMENTO SIMÕES DE SOUZA (UFRRJ)
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