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SELEÇÃO DE ORIENTADORES DE TCC
O Curso de Especialização em Educação, Pobreza e Desigualdade Social,
modalidade a distância, oferecido pelo Departamento de Estudos Especializados em
Educação, do Centro de Ciências da Educação da UFSC seleciona orientadores de
TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) para atuação no período de julho a
dezembro de 2016.
1. DA INSCRIÇÃO:
1.1 Os interessados deverão enviar, de 02 a 13 de maio de 2016, para o e-mail:
epds.ead@contato.ufsc.br, um mini-currículo de 01 (uma) página, contendo
informações referentes a dados pessoais, formação acadêmica, experiência
acadêmica/profissional e familiaridade com a temática do curso.
1.2 Observação: os mini-currículos que não estiverem em conformidade com o
solicitado, não serão analisados.
1.3 Os TCCs versarão sobre temáticas referentes aos módulos do curso. Para
conhecer os módulos, acesse o link: http://egpbf.mec.gov.br/
2. DAS BOLSAS:
2.1 O orientador selecionado receberá bolsas FNDE (Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação), no valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais)
mensais, referentes ao período de atuação.
2.2 Os interessados não poderão acumular bolsa FNDE com bolsas CAPES, CNPq
ou de outro órgão público vinculado ao Ministério da Educação.
3. DAS RESPONSABILIDADES DO ORIENTADOR:
3.1 Cada orientador terá a atribuição de orientar 5 (cinco) cursistas.
3.2 O orientador terá a obrigatoriedade de reservar um horário semanal para
atendimento, via ambiente virtual, de seus orientandos, bem como manter contato,
pelo AVEA, com os tutores de TCC.
3.3 O orientador também deverá ter disponibilidade para participar das reuniões
presenciais, a serem agendadas pela Coordenação do Curso, durante o período da

atividade. As reuniões ocorrerão na UFSC, no Campus Florianópolis, Bairro
Trindade.
4. DOS REQUISITOS:
4.1 A titulação mínima exigida para a atividade de Orientador de TCC é o título de
Mestre.
4.2 Dar-se-á prioridade àqueles(as) com formação nas áreas das Ciências Humanas
e Sociais e/ou com experiência acadêmica e/ou profissional envolvendo a temática
do curso, ou ainda, com experiência de trabalho junto a movimentos sociais.
5. DO RESULTADO:
5.1 O resultado da seleção será publicado na página do curso, no dia 31/05/2016.

Florianópolis, 29 de abril de 2016.

Coordenação do Curso

