
 

 

PROCESSO SELETIVO INTERNO DE CREDENCIAMENTO PARA PROFESSOR BOLSISTA DA 

UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL NO ÂMBITO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

ALAGOAS 

 

CONVOCAÇÃO 

A Coordenadoria Institucional de Educação a Distância convoca os docentes 

aprovados na prova de títulos da CHAMADA INTERNA Nº 01/2022 – Cied/Ufal, de 28 

de junho de 2022 para participação da segunda e definitiva fase do processo seletivo. 

 

Prezados docentes inscritos no processo seletivo interno de 

credenciamento para professor bolsista da Universidade Aberta do Brasil no 

âmbito da Ufal nos cursos de especialização em Educação Especial e Inclusiva 

na Perspectiva Transdisciplinar e Gestão Educacional. 

De acordo com o edital da Chamada Interna, o processo seletivo ocorre 

em duas etapas (7.1). Nesse sentido, convocamos para a realização do referido 

curso, nos dias e horários definidos no calendário a seguir. 

Datas/horários Tema(s) 

Dia 1 – 10/10 
16:00 às 18:00 

A relevância do design pedagógico para a EaD. 

Dia 2 - 17/10 
16:00 às 18:00 

Como está organizado o nosso AVA? 
(Introdução à disciplina) 

Dia 3 - 24/10 
16:00 às 18:00 

O processo de curadoria na perspectiva síncrona e assíncrona, segundo 
o nosso  
Design pedagógico. 
(Construção da trilha) 
Como escrever um problema/caso de estudo? (Atividade durante a 
semana –  
assíncrono) 

Dia 4 – 31/10 
16:00 às 18:00. 
 
Encontro 
presencial 

Socialização e avaliação da primeira trilha de aprendizagem 



 

 

Nosso primeiro momento de formação ocorrerá on-line por meio do 

seguinte link: 

https://meet.google.com/dvs-june-pjs 

 

Oportunamente relembramos os seguintes pontos da Chamada: 

13.1. Os candidatos classificados na prova de títulos participarão do Curso 

de Design Instrucional para planejamento e execução de atividades no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), com carga horária de 20 horas, em 

formato híbrido. 

13.2. O Curso de formação para Professor EaD objetiva desenvolver 

competências técnico-pedagógicas para exercer a atividade docente na 

modalidade a distância, no reconhecimento do design pedagógico indicado 

pela Cied. 

13.3. O curso de formação tem caráter eliminatório, sendo de 

responsabilidade dos ministrantes a avaliação final do candidato na etapa. 

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição para eventuais 

dúvidas. 

 

 

 

Maceió, 04 de outubro de 2022. 
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