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Curso Disciplinas Pedagógicas Início

Universidade UENF

Grupo Área/Função Programa/Atividades Perfil dos Candidatos
Disciplinas [Codigo 

EAD + Nome(s) da(s) 
Disciplina(s)] 

PA2 - 
Coordenador 
de Disciplina 
- Cadastro de 

Reserva

PA3 - 
Conteudista - 
Cadastro de 

Reserva

Grupo 1 . 
Estágios

Coordenador da 
Disciplina :  Estágio I, 

II, III e IV

Os coordenadores das disciplinas de 
estágio obrigatório supervisionado devem 

ser capazes de  gerenciar a equipe de 
tutores presenciais e a distância, 

acompanhar os estágios dos estudantes 
dos cursos de Ciências Biológicas e 

Química, Matemática e Física, Turismo e 
Geografia, suas atividades, supervisão, 

organização da sala de aula na 
plataforma, orientação de estudantes no 

que diz respeito aos cursos e 
universidades atendidas, e duas ações 

presenciais semestrais nos polos 
regionais: jornada acadêmica e encontro 

semestral dos estágios.

Titulação: Mestrado em
Educação ou em áreas afins 

(preferencialmente com trabalhos nas 
áreas de Biologia, Química, Turismo, 

Matemática, Física, Geografia) ou 
Mestrado em alguma dessas áreas 

com trabalhos na área de Educação). 
Exigências: Graduação em Pedagogia 
ou áreas afins. Possuir, no mínimo, 1 
ano de experiência comprovada em 

Ensino. Ter produção
acadêmica na área de Educação nos 
últimos cinco anos. Vínculo: Cf. VI - 

Das Bolsas (Edital)

EAD00021 - Estágio I; 
EAD00022 - Estágios II, 
EAD00023 - Estágios III e 
EAD00024 - Estágios IV 
nas seguintes aréas: 
Letras, Geografia e 
Turismo, Matemática e 
Física, Química e Biologia.

CR Não

Grupo 2 . 
Ciências 
Sociais e 
Educação

Coordenador da 
Disciplina : 

Fundamentos da 
Educação I, II, III e IV

Os coordenadores das disciplinas de 
Fundamentos da Educação devem ser 

capazes de  gerenciar a equipe de tutores 
presenciais e a distância,  elaborar e 

corrigir atividades e avaliações da 
disciplina, acompanhar os estudantes dos 

cursos atendidos, e participar de pelo 
menos uma ação presencial semestral nos 

polos regionais. O coordenador será 
responsável pela condução pedagógica da 

disciplina nas áreas definidas no perfil , 
bem como o acompanhamento dos 

estudantes matriculados.

Titulação: Mestrado em
Educação ou em áreas afins (com 

trabalhos nas áreas de sociologia da 
educação, psicologia da educação, 

filosofia da educação, educação 
inclusiva). Exigências: Graduação em 
Pedagogia ou áreas afins. Possuir, no 

mínimo, 1 ano de experiência 
comprovada em Ensino. Ter produção 
acadêmica na área de Educação nos 
últimos cinco anos. Vínculo: Cf. VI - 

Das Bolsas (Edital)

EAD00001 - Fundamentos 
da Educação I: Filosofia da 
Educação; EAD00002 - 
Fundamentos da Educação 
II: Psicologia da Educação; 
EAD00003 - Fundamentos 
da Educação III: História da 
Educação; EAD00004 - 
Fundamentos da Educação 
IV: Sociologia da Educação

CR Não
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Grupo 3 . 
Educação

Coordenador da 
Disciplina : Práticas 
de Ensino I, II e III

Os coordenadores das disciplinas de 
Práticas de Ensino devem ser capazes de  
gerenciar a equipe de tutores presenciais 

e a distância,  elaborar e corrigir atividades 
e avaliações da disciplina, acompanhar os 
estudantes dos cursos atendidos em suas 
atividades e participar de pelo menos uma 

ação presencial semestral nos polos 
regionais. O coordenador será 

responsável pela condução pedagógica da 
disciplina nas áreas definidas no perfil , 

bem como o acompanhamento dos 
estudantes matriculados.

Titulação: Mestrado em
Educação ou em áreas afins (com 

trabalhos na área de curriculo, didática, 
avaliação. Exigências: Graduação em
Pedagogia ou áreas afins. Possuir, no 

mínimo, 1 ano de experiência 
comprovada em Ensino. Ter produção
acadêmica na área de Educação nos 
últimos cinco anos. Vínculo: Cf. VI - 

Das Bolsas (Edital)

EAD00011 - Prática de 
Ensino I: Didática; 
EAD00012 - Prática de 
Ensino II: Currículo; 
EAD00013 - Prática de 
Ensino III: Métodos e 
Técnicas de Avaliação

CR Não


