UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA E INOVAÇÃO
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO - PROEX
INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA
EDITAL RETIFICADOR N° 01
O Diretor do Núcleo Avançado do Novas Tecnologias de Ensino, por intermédio
da PróReitoria de Extensão (PROEX), torna público a retificação do edital para o
preenchimento de vagas no Curso de Extensão “Tutoria em EAD: Teorias e Práticas”,
na modalidade Educação a Distância, para ingresso no 1º semestre de 2020, que passa a
vigorar com as alterações abaixo.

V.1. - DO CRONOGRAMA DE SELEÇÃO:
EVENTO
Período de Inscrição
Pagamento da Taxa de inscrição com 10% de desconto

DATA
23/06 a 10/08/2020
Até 31/07/2020

Último dia para Pagamento da Taxa de inscrição

11/08/2020

Período de Matrícula e Envio da Documentação

20/07 a 14/08/2020

Início do Curso na Plataforma Moodle

19/08/2020

Término do Curso

14/10/2020

1 – Estrutura do curso
3.2 O Curso será ofertado no período de 19/08 a 14/10/2020, com duração 8 de
semanas e totalizando uma carga horária de 90 (noventa) horas. O aluno que não concluir
o curso no prazo estabelecido terá seu vínculo desativado do sistema acadêmico e não
fará jus a qualquer outro procedimento acadêmico-administrativo junto ao curso.
2 – Inscrição na Seleção
5.2 O período de inscrição será de: 23/06 a 10/08/2020
5.4 Após o preenchimento do formulário de inscrição o candidato passará para
etapa de PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, de acordo com os itens 5.4.1 e
5.4.2, onde deverá Imprimir a Guia de Recolhimento da União (GRU), no formato
padrão de boleto registrado, onde serão impressos os seus dados pessoais constantes do

Requerimento. Para isso deve acessar o ambiente do candidato e clicar no ícone “Imprimir
Boleto”. Em seguida deverá realizar o pagamento da taxa de inscrição,
impreterivelmente, até o dia 11 de agosto de 2020, em qualquer agência bancária,
correspondentes bancários ou por meio de serviços disponíveis da internet, não sendo
permitido agendamento eletrônico ou depósito em conta.
5.4.1 A Taxa de Inscrição deverá ser paga somente em espécie e seu valor integral
é de R$200,00 (duzentos reais). Pagamento realizado até o dia 31/07/2020 terá 10% de
desconto, com taxa de inscrição no valor de R$180,00 (cento e oitenta reais).
3 – Efetivação da Matrícula
6.1 O ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DE MATRÍCULA ocorrerá no período
de 20 de Julho a 14 de agosto de 2020, para os candidatos que realizaram o pagamento.
4 - Início do Curso
7.1 Após o envio da documentação e impressão do comprovante de matrícula, os
candidatos receberão o acesso para iniciar o curso no Ambiente Virtual Moodle, no dia
19 de agosto de 2020.

Niterói, 21 de julho de 2020

Regina Célia Moreth Bragança
Coordenadora Pró-Tempore do NANTE/UFF

