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EDITAL Nº 01/2021 

PROCESSO DE SELEÇÃO PARA O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO LATO SENSU EM 

EDUCAÇÃO ONLINE E RECURSOS DIGITAIS INTERATIVOS E COLABORATIVOS 

 

 

A Universidade Federal do Tocantins (UFT), por meio da Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

(Propesq), atendendo às necessidades essenciais e temporárias de um projeto específico da 

Instituição, torna público o processo seletivo, com inscrições entre os dias 19 de fevereiro a 19 

de março de 2021, para seleção de candidatos para ingresso no curso de Especialização Lato 

Sensu em Educação Online e Recursos digitais Interativos e Colaborativos, sendo este curso 

regulamentado nos termos da Resolução nº 01/2007 do CNE/CES, em conformidade com as Normas 

Gerais da Pós-graduação, (Resolução Consepe/UFT nº 10, de 14 de março de 2018) e sendo 

aprovada e credenciada pela Certidão Consepe/UFT nº 12/2020. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E OBJETIVOS 

A UFT neste ato abre inscrições para seleção de candidatos ao Curso de Pós-Graduação Lato Sensu 

em Educação Online e Recursos digitais Interativos e Colaborativos tendo como objetivo geral 

preparar o professor para atuar no contexto de educação online fazendo uso de recursos de 

tecnologias de comunicação e informação para promoção da inclusão social e digital. Listamos 

a seguir os objetivos específicos do curso: Explorar diversos tipos e formas de tecnologias que 

podem ser aplicadas à educação; Orientar os professores para as boas práticas para realizar aulas 

síncronas e assíncronas com uso de sistemas de web conferência; Incentivar a criação e publicação 

de materiais didáticos interativos (gravação e edição de vídeos); Orientar os professores a realizar 

curadoria de conteúdos e compreensão dos direitos autorais; Mobilizar a criação de comunidades 

de aprendizagem para compartilhamento de experiências de aplicação das tecnologias nas aulas; 

Apresentar recursos digitais para realização de avaliação formativa; Conhecer e reconhecer as 

tecnologias assistivas como recurso de inclusão digital e de boas práticas na atividade docente. 

1.1. Vagas: 

1.1.1. Serão ofertadas 120 (cento e vinte) vagas. 

Atendendo à Resolução nº 27 de 17 de outubro de 2017 do CONSUNI da UFT, serão ofertadas 

10% das vagas para servidores Técnicos Administrativos do quadro de pessoal da UFT com 

isenção de 50% (cinquenta por cento) do valor da mensalidade, desde que esses atendam aos 

critérios estabelecidos no projeto do curso. 

Parágrafo Único. Caso estas vagas não sejam contempladas, serão preenchidas pelos demais 

candidatos classificados. O valor da taxa de inscrição para estes casos segue a mesma. A 

aplicação do desconto se estende apenas às mensalidades do curso1. 

 

1.1.2. A oferta do curso fica restrita ao preenchimento de no mínimo 100 vagas. 

 
1 Atualizado pelo Edital 02/2021 do dia 22 de fevereiro de 2021. 
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2. DAS INSCRIÇÕES E REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO 

 

2.1. Inscrições: 

a) De 19  de fevereiro a 19 de março de  2021, estarão abertas as inscrições para seleção de 

candidatos para o preenchimento das vagas para o ano letivo 2021/2022. 

b) As inscrições deverão ser efetuadas através do link: 
http://sistemas.fapto.org.br/CursosEventos/GUI/PortalCursosEventos.aspx. 

2.2 A inscrição no processo seletivo ocorre em duas etapas: 1ª - Inscrição e geração/pagamento  do 

boleto; 2ª Envio dos documentos para Análise curricular. 

2.3  1ª etapa - Inscrição e geração do boleto. 

Local: http://sistemas.fapto.org.br/CursosEventos/GUI/PortalCursosEventos.aspx 

Passo 1: Clicar no Link a seguir: 

http://sistemas.fapto.org.br/CursosEventos/GUI/PortalCursosEventos.aspx 

Passo 2: Clicar em “Consultar” (do lado direito da página / ícone em azul) 

Passo 3: Encontre o curso que deseja fazer (role a página para baixo) 

Passo 4: Aperte no ícone “Clique para realizar sua inscrição” dentro da descrição do curso que deseja 

fazer / ícone em azul – ícone pequeno dentro do Campo PERIODO DE INSCRIÇÃO 

Passo 5 Conferir o curso, e clicar no ícone “Próximo” no lado direito superior da página 

Passo 6 Clicar na parte inferior da palavra Login “clique aqui” para cadastrar uma conta 

Passo 7 Preencher o cadastro completo, e salvar os dados no final do cadastro, inclusive definindo senha – 

este cadastro deve ser preenchido para gerar o boleto. 

Passo 8 Clicar em inscrição – Taxa de R$ 50,00 (cinquenta reais) 

Passo 9 Clicar em “Próximo” no lado superior direito 

Passo 10 Geração do boleto 

 

 

2.3.1. Requisitos para a  Homologação da  Inscrição 

a) Serão aceitas inscrições apenas de profissionais com diploma de curso superior reconhecido pelo  

MEC.  

b) Pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). Deverá ser realizado 

através de boleto emitido no através do link 

http://sistemas.fapto.org.br/CursosEventos/GUI/PortalCursosEventos.aspx seguindo o passo a passo 

descrito no item 2.2.1 

 

 

 

2.4  2ª etapa - Envio dos documentos para a Análise Curricular 
 

Local: palmas.uft.edu.br/sisma/seletivo  

Passo 1: Após pagamento do boleto, clicar no link de cadastro a seguir:  

palmas.uft.edu.br/sisma/prelogin 

Passo 2: Acessar o link de acesso a seguir: 

http://sistemas.fapto.org.br/CursosEventos/GUI/PortalCursosEventos.aspx
http://sistemas.fapto.org.br/CursosEventos/GUI/PortalCursosEventos.aspx
http://sistemas.fapto.org.br/CursosEventos/GUI/PortalCursosEventos.aspx
http://sistemas.fapto.org.br/CursosEventos/GUI/PortalCursosEventos.aspx
file:///C:/Users/Elaine%20Alves/Desktop/Processo%20seletivo%20aluno%20pos%20eol/palmas.uft.edu.br/sisma/seletivo
http://palmas.uft.edu.br/sisma/prelogin
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palmas.uft.edu.br/sisma/seletivo  

Passo 3: Acessar o processo “Pós-graduação em Educação Online e Recursos Digitais Interativos e 

Colaborativos”. 

Passo 4: Entrar com o login e senha fornecidos no Passo 1 e anexar os documentos para a 

Homologação da inscrição e da Análise curricular. 

 

2.5  Documentação necessária para a Homologação das Inscrições: 

a)  Cópia digitalizada do diploma de graduação ou declaração de conclusão do curso em 

qualquer curso superior reconhecido pelo MEC, em conformidade com a Resolução n.° 01 de 

08/06/2007 ou documento comprobatório de conclusão da graduação oferecido por instituição 

devidamente autorizada pelo MEC  ou Declaração de Data de Formação do Curso fornecido pela 

Coordenação do curso de graduação do candidato. 

b) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição. 

 

2.5.1 Serão homologadas apenas as inscrições dos candidatos que enviarem a documentação descrita 

no Item 2.4. 

 

2.6  Documentação necessária para a Análise Curricular 

 

2.6.1 Após a homologação da sua inscrição, o candidato deverá anexar os documentos 

comprobatórios da Tabela de Pontuação (ANEXO I) de acordo com as instruções do Item 2.3. 

2.6.2 Serão pontuados apenas os itens que tiverem documentação comprobatória conforme a Tabela 

de Pontuação (ANEXO I). 

 

2.7. Disposições Gerais sobre Inscrições 

a) É vedada a inscrição extemporânea. 

b) Não haverá isenção total ou parcial dos valores das taxas de inscrição. 

c) O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma, 

mesmo em caso de não fechamento da turma. 

d) As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira responsabilidade do 

candidato, dispondo a Coordenação do Curso pretendido do direito de excluir do processo de seleção 

pública aquele que não preencher o formulário de forma completa, correta e legível ou que fornecer 

dados comprovadamente inverídicos. 

e) Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não atenderem rigorosamente ao estabelecido 

neste edital. 

f) A PROPESQ não se responsabiliza por solicitação de inscrição não recebida por motivos de 

ordem técnica ou sobrecarga na internet, bem como outros fatores externos impossibilitem a 

transferência de dados. 

g) A homologação das inscrições será publicada através da internet na página oficial do curso  

https://www.poseducacaoonlineuft.com.br e/ou no portal de inscritos 

https://palmas.uft.edu.br/sisma/seletivo
https://www.poseducacaoonlineuft.com.br/
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http://sistemas.fapto.org.br/CursosEventos/GUI/LoginInscrito.aspx, conforme cronograma 

estipulado neste edital. 

 

2.8. O curso será ministrado preferencialmente nos seguintes termos: 

a) A carga horária total do curso de Especialização Lato Sensu em Educação online e recursos 

interativos e colaborativos será de 420 horas-aula distribuídas em 13 eixos, sendo 360 horas 

distribuídas em 12 eixos e 60 horas de Projetos interdisciplinares. 

b) Os encontros presenciais serão online por meio de webconferências síncronas semanais 

que são chamadas  de Encontro Presencial Conectado (EPC). Cada semana terá carga horária de 10 

horas, sendo duas horas em momento síncrono (EPC) que serão obrigatórios e terão registros 

de presença, e oito horas de estudos orientados e realização de atividades obrigatórias no Ambiente 

Virtual de Aprendizagem (AVA) Moodle 

c) Os encontros presenciais conectados (EPC) ocorrerão UMA vez por semana, segundo a 

distribuição de turmas a seguir: 

 

d) A frequência exigida para aprovação será de  75% de presença em cada Eixo. 

e) A agenda de todas as aulas será divulgada por meio eletrônico, pela secretaria do curso 

https://www.poseducacaoonlineuft.com.br  e/ou ou ainda pelo portal de inscritos 

http://sistemas.fapto.org.br/CursosEventos/GUI/LoginInscrito.aspx. 

. 

3. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E DESEMPATE 

 

3.1 Os candidatos inscritos serão submetidos à seleção do presente Edital, conforme cronograma 

definido, de caráter classificatório, para preencher 120 vagas. O processo de seleção será por Análise 

de Currículo (Tabela de Pontuação - Anexo I); 

3.1.1 A análise do currículo adotará os seguintes critérios, por ordem de prioridade: Experiência 

docente na educação básica, ensino médio e ensino superior; Formação acadêmica (licenciatura) e 

Formação acadêmica complementar; Participação em eventos ou autoria de trabalhos na área 

correlata do curso. A coordenação do curso poderá pedir a comprovação de qualquer item do 

currículo a qualquer momento, podendo ser desclassificado o candidato que indicar no currículo 

atividade/publicação não passível de comprovação. 

3.1.2. A pontuação máxima do currículo será de 10,0 pontos. 

3.2 A nota final será obtida por meio da soma da pontuação da Análise Curricular determinando a 

classificação dos candidatos. 

3.2.1 Se mais de um candidato obtiver a mesma nota na soma da pontuação da análise curricular, 

considerar-se-á, para efeito de desempate, o candidato de maior idade. 

http://sistemas.fapto.org.br/CursosEventos/GUI/LoginInscrito.aspx
https://www.poseducacaoonlineuft.com.br/
http://sistemas.fapto.org.br/CursosEventos/GUI/LoginInscrito.aspx
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3.3 A documentação comprobatória em relação à pontuação do Anexo I deverá ser encaminhada 

SOMENTE por via eletrônica, com a documentação digitalizada e anexada ao sistema 

https://palmas.uft.edu.br/sisma/seletivo/processos/0  (item 2.4). 

3.4. Os portadores de títulos de curso de graduação obtidos no exterior deverão apresentar o 

documento de reconhecimento dos mesmos. 

3.5. Alunos cursando o último período da graduação poderão se inscrever mediante uma Declaração 

de Data de Formação do Curso fornecido pela Coordenação do curso de graduação do candidato. 

 

4. DO CRONOGRAMA 

Ano Dia e Mês Descrição 

2021 

19 de fevereiro a 

19 de março 
Início e término das inscrições 

 

19  de março 

Última data para pagamento das inscrições e Envio dos 

documentos para Análise curricular 

22  a  24  de março Análise curricular 

25  de março Publicação do Resultado Preliminar 

26  de março Interposição de Recurso 

29  de março  Respostas aos recursos e Resultado final 

30  de março a 07 

de abril 
Matrículas online 

09  de abril Abertura do curso (Aula Magna online) (data provável) 

 

5. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DO PROCESSO SELETIVO 

 

5.1. O resultado final do processo de seleção será divulgado na forma de lista classificatória dos 

candidatos selecionados, conforme o cronograma estipulado e apresentado no item 4, sendo 

divulgado no site oficial do curso https://www.poseducacaoonlineuft.com.br  e/ou no portal de 

inscritos http://sistemas.fapto.org.br/CursosEventos/GUI/LoginInscrito.aspx.  

5.2. Serão convocados os primeiros 120 classificados, e havendo vagas remanescentes, haverá novas 

convocações, até o preenchimento completo das vagas. 

5.3. Casos omissos neste Edital serão resolvidos pela coordenação do curso. 

5.4 Caso não alcance o número de matriculados mínimo de 100, a coordenação poderá optar por 

não abrir a turma. 

 

 

 

 

https://palmas.uft.edu.br/sisma/seletivo/especializacao-educacao-online-recursos-digitais-2021-1
https://www.poseducacaoonlineuft.com.br/
http://sistemas.fapto.org.br/CursosEventos/GUI/LoginInscrito.aspx


6 

 

6. MATRÍCULA 

 

6.1. Período: 30  de março a 07 de abril de 2021 

6.1.1 Excepcionalmente, em razão de procedimentos adotados, seguindo as orientações, 

enfrentamento de forma preventiva da COVID-19, os candidatos deverão efetuar sua matrícula 

no formato ONLINE. Para tal deve acessar o link  
https://palmas.uft.edu.br/sisma/seletivo/especializacao-educacao-online-recursos-digitais-2021-1 

no Sistema de Gestão de Processo Seletivo que também ficará disponível no 

https://www.poseducacaoonlineuft.com.br  entre os dias 30  de março a 07 de abril de 2021. 

6.2. O candidato deverá, no prazo estabelecido acima, pagar a taxa de matrícula (boleto será gerado 

no http://sistemas.fapto.org.br/CursosEventos/GUI/LoginInscrito.aspx. O valor pago na  matrícula 

corresponde a primeira das 13 mensalidades do curso. 

6.3  O candidato deverá, ainda,  anexar a documentação descrita no item 6.5, na forma 

digitalizada, no https://palmas.uft.edu.br/sisma/seletivo/processos/0. 

6.4. Fica condicionada a apresentação de toda a documentação de forma presencial, em período a 

ser divulgado posteriormente no site oficial do curso https://www.poseducacaoonlineuft.com.br 

e/ou convocatória específica a ser encaminhada pela Secretaria Acadêmica para o e-mail fornecido 

pelo candidato, sob pena de não recebimento do certificado de conclusão do curso. 

6.5  Documentos necessários para a Matrícula: 

a) RG digitalizado frente e verso; 

b) CPF;  

c) Certidão de nascimento ou casamento; 

d) Comprovante de quitação de obrigações eleitorais; 

e) Cópia digitalizada do diploma de graduação ou declaração de conclusão do curso em qualquer 

curso superior reconhecido pelo MEC, em conformidade com a Resolução n.° 01 de 08/06/2007 ou 

documento comprobatório de conclusão da graduação oferecido por instituição devidamente 

autorizada pelo MEC. 

f) Comprovante de endereço; 

g) Cópia do certificado de reservista (homem); 

h) Comprovante do pagamento da taxa de matrícula, no valor de R $348,66. A matrícula 

corresponde à primeira das 13 mensalidades.  

 

7. DAS MENSALIDADES 

 

7.1. Valor da matrícula e das mensalidades: R$ 348,66 ( Trezentos e quarenta e oito  reais e sessenta 

e seis centavos)  

7.2. Número de mensalidades: 13 (Treze).  

7.2.1 Total do investimento (mensalidades e matrícula) sem desconto: R$ 4.532,58 (Quatro mil, 

quinhentos e trinta e dois reais e cinquenta e oito centavos). A taxa de matrícula corresponde à 

https://palmas.uft.edu.br/sisma/seletivo/especializacao-educacao-online-recursos-digitais-2021-1
https://palmas.uft.edu.br/sisma/seletivo/especializacao-educacao-online-recursos-digitais-2021-1
https://palmas.uft.edu.br/sisma/seletivo/especializacao-educacao-online-recursos-digitais-2021-1
https://www.poseducacaoonlineuft.com.br/
http://sistemas.fapto.org.br/CursosEventos/GUI/LoginInscrito.aspx
https://palmas.uft.edu.br/sisma/seletivo/processos/0
https://www.poseducacaoonlineuft.com.br/
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primeira mensalidade e as demais 12 devem ser pagas até o dia 10 de cada mês para receber o 

desconto. 

 

7.3  Modalidades de Desconto: 

a) Pagamento em dia das mensalidades (até o dia 10 de cada mês, ou dia útil subsequente) o 

aluno terá desconto de 10%, o valor da mensalidade neste caso será de R$ 313,79 (exceto a 

matrícula, que será no valor de R$ 348,66); 

b) Somente serão iniciadas as aulas se houverem se matriculado no curso pelo menos 100 

alunos, caso contrário, será devolvido o pagamento de matrículas já efetuadas caso a coordenação 

não opte em fazer novo processo seletivo ou prorrogação do edital. Em caso de abertura de novo 

processo seletivo, ou prorrogação do edital, o pagamento será mantido até extinguirem as tentativas 

da coordenação na abertura de turma. 

 

8. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

8.1.  Dos alunos  

A avaliação das respectivas disciplinas (módulos) será feita de acordo com a metodologia 

desenvolvida pelo Docente, respeitando a seguinte estrutura: 

– Apuração da frequência às aulas (EPC) e/ou atividades assíncronas previstas; 

– Apuração da média final das disciplinas, mediante provas, exames e/ou trabalhos, participação e 

interesse pela disciplina, segundo observação do docente; 

– Apresentação de Trabalho de Conclusão de Curso com nota igual ou superior a 7,0 (sete). 

8.2 Do aproveitamento 

- A média de aprovação em cada disciplina é 7,0 (sete); 

- Será reprovado o aluno que ultrapassar a 25% (vinte e cinco por cento) de falta em uma disciplina 

e/ou de uma atividade desenvolvida pelo docente, sendo esta avaliativa. 

Observações: 

- Caso o/a discente não atinja a frequência mínima ou o aproveitamento mínimo exigido em uma 

disciplina, poderá seguir com as demais disciplinas e receberá declarações por elas aprovadas. 

- Caso o/a discente deixar de assistir todo o módulo (disciplina), o mesmo terá direito a concluí-la 

na turma do Curso de Pós-Graduação seguinte, caso o mesmo seja oferecido; 

- Caso o/a discente não tenha atingido a carga horária mínima (420 horas) para obter o título de 

especialista, terá que se matricular em nova turma, e cursar as disciplinas faltantes, pagando somente 

por estas. 

9. DOS CONTATOS 

E-mail do curso: poseducacaoonline@uft.edu.br 

Página: https://www.poseducacaoonlineuft.com.br/  

Secretaria: (63) 3229 4136 (Apenas Whatsapp) 

https://www.poseducacaoonlineuft.com.br/
https://www.poseducacaoonlineuft.com.br/
https://www.poseducacaoonlineuft.com.br/
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10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1. Os casos omissos neste edital serão resolvidos pelo Colegiado do curso de Pós-graduação em 

Educação Online e Recursos Digitais Interativos e Colaborativos. 

10.2. Mais informações podem ser obtidas através dos contatos descritos no item 9. 

 

Palmas, 19  de fevereiro de 2021. 

 

 

Elaine Jesus Alves 

Coordenadora do curso 
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ANEXO I: TABELA DE PONTUAÇÃO (Análise Curricular) 

Critérios/Indicadores Pontuação por Item Pontuação 

Máxima 

Formação Acadêmica     

ITEM A. Comprovante de formação 

superior em cursos de licenciatura. 

Será computado 1,5 ponto por 

comprovante/curso, sem sobreposição 

de documentos (contagem máxima: 1 

comprovante) 

1,5 

ITEM B. Comprovante de formação 

superior em cursos de bacharelado ou 

tecnólogo. 

Será computado 0,5 ponto por 

comprovante/curso, sem sobreposição 

de documentos (contagem máxima: 1 

comprovante) 

0,5 

Formação Acadêmica 

complementar 

    

ITEM C. Comprovante de conclusão 

de curso de extensão ou 

aperfeiçoamento sobre a temática 

EaD (mínimo 30 horas/máximo 

180h) 

Será computado 0,5 ponto por 

comprovante, sem sobreposição de 

tempo ou documentos (contagem 

máxima: 2 cursos) 

1,0 

ITEM D. Comprovante de 

participação em eventos cuja 

temática seja relacionada com a EaD 

( sem carga horária mínima) 

Será computado 0,5 ponto por 

comprovante/evento, sem 

sobreposição de documentos 

(contagem máxima: 2 comprovantes) 

1,0 

ITEM E. Comprovante de autoria, 

co-autoria e/ou apresentação de 

trabalhos em eventos científicos 

(congressos, seminários, semanas 

acadêmicas, simpósios, etc) sobre 

temas relacionados à educação a 

distância. 

Será computado 0,5 ponto por 

comprovante/evento, sem 

sobreposição de documentos 

(contagem máxima: 2 comprovantes) 

1,0 

Experiência docente     
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ITEM F. Comprovante de atuação 

como docente na educação básica, ou 

no ensino médio da rede pública e/ou 

privada. 

Será computado 1,0 ponto por ano 

letivo, sem sobreposição de tempo ou 

documentos (contagem máxima: 3 

anos) 

3,0 

ITEM G. Comprovante de atuação 

como docente no ensino superior da 

rede pública e/ou privada. 

Será computado 0,5 ponto por 

semestre letivo, sem sobreposição de 

tempo ou documentos (contagem 

máxima: 4 semestres) 

2,0 

     

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS   10,00 

 


