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SELEÇÃO DE COORDENADOR (A) DE TUTORIA
Anexo I
Requisitos para a Inscrição/Critérios para a pontuação e análise de títulos e da experiência profissional na seleção de bolsistas da
Capes, como professor (a) conteudista ou formador (a) ou como tutor (a) ou para atuação como Coordenador (a) de Tutoria, nos
cursos (de graduação, pós-graduação ou extensão) na modalidade a distância, ofertados pela UNILAB.
A - REQUISITOS
Possuir todos os requisitos abaixo:
a) Ter vínculo público (ser servidor ou empregado público, ativo ou aposentado, nas esferas municipal, estadual ou federal);
b) Ter formação superior em instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) e experiência de no mínimo 3 (três)
anos como docente no ensino superior ou não tendo essa experiência, ter formação mínima em nível superior e experiência
de 1 (um) ano no magistério superior, ou a formação ou a vinculação em programa de pós-graduação de mestrado ou
doutorado;
B - CRITÉRIOS PARA PONTUAÇÃO E PARA ANÁLISE DE TÍTULOS PARA FINS DE CLASSIFICAÇÃO (Assinale com X a função comprovada com maior
pontuação)

Tabela 1 – Função
DISCRIMINAÇÃO
Servidor docente do quadro efetivo da Unilab
Servidor Técnico Administrativo do quadro efetivo da Unilab
Professor efetivo de IES Pública
Servidor Técnico Administrativo de IES Pública
Servidor público efetivo na esfera federal, estadual ou municipal
Professor Aposentado de IES Pública, inclusive da Unilab
Empregado Público na esfera federal, estadual ou municipal

PONTUAÇÃO
28
18
14
9
7
4
3

Tabela 2 – Pós-Graduação
DISCRIMINAÇÃO
Diploma de Doutorado
Diploma de Mestrado
Certificado de Especialização
Discente matriculado em curso de doutorado
Discente matriculado em curso de mestrado

PONTUAÇÃO
16
12
8
6
4

Tabela 3 – Experiência profissional
DISCRIMINAÇÃO
Ter ocupado função de Gestão de Educação a Distância
Ter sido Coordenador de Tutoria em cursos na modalidade a distância
Ter sido docente em curso de graduação ou pós-graduação a distância
Ter sido docente no curso de graduação ou pós-graduação presencial
Ter experiência de como Tutor ou Tutora
Tabela 4 – Experiência com pesquisa e publicações científicas
DISCRIMINAÇÃO
Pertencer ou ter participado de Grupo de Pesquisa
Ter experiência com Iniciação Científica
Ter publicação em periódicos científicos
Ter publicações em eventos científicos
Ter publicações em jornadas científicas ou encontros universitários

PONTUAÇÃO
28
26
24
20
10

PONTUAÇÃO
28
18
14
9
4

