PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE DOCENTE VOLUNTÁRIO EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
NA UFSCAR
EDITAL SEaD – Nº 003/2012

A Secretária Geral de Educação a Distância da Universidade Federal de São Carlos, no uso das
atribuições que lhe confere a Portaria Nº 020 de 05/01/2009, publicada no Diário Oficial da
União de 12/01/2009, torna público que estão abertas as inscrições para o processo Seletivo
Simplificado de Provas e Títulos destinado à seleção de interessados em atuar como Docente
Voluntário em Educação a Distância na UFSCar, nos termos da Lei Nº 9.608/98, CD/FNDE Nº
26, de 5 de junho de 2009 e PORTARIA GR nº 662/10, de 09 de Setembro de 2010, conforme o
quadro abaixo:

Secretaria Geral de Educação a Distância
Área: Educação Musical
Disciplinas:
Grupos

Grupo 1: Trabalho de
conclusão de curso 2

Requisitos

1.

2.

Grupo 2: Estágio em
Educação Musical 5.

1.
2.

Grupo 3: Vivência em
educação musical 13 e
14, Educação musical –
prática de ensino 4.

1.

Doutorado ou Mestrado em Educação ou
em Educação Musical ou em Música ou
em Filosofia ou em História; e
Graduação: Licenciatura em Educação
Musical, Música ou Bacharelado em
Música.
Doutorado ou Mestrado em Educação ou
em Educação Musical; e
Graduação: Bacharelado em Música ou
Licenciatura em Educação Musical ou
Música ou Licenciatura em Educação
Artística com habilitação em Música.
Doutorado ou Mestrado ou Especialização
em Educação ou Educação Musical ou
Educação Especial ou Musicoterapia ou
Música; e

Número
inicialmente
estimado de
vagas
6

1

2

2.

Grupo
4:
Educação
Musical – prática de
ensino 2

1.

Grupo 5: Teclado 3

1.

2.

2.

Grupo 6: Canto popular
1

1.
2.

Graduação: Licenciatura em Educação
Musical ou em Música ou em Pedagogia.
Mestrado em Educação ou Educação
Musical ou Música; e
Graduação: Licenciatura em Pedagogia ou
Educação Musical ou Música.
Mestrado em Educação Musical ou
Educação ou Música; e
Graduação: Licenciatura em Educação
Musical ou Música ou Bacharelado em
Música.
Mestrado em Educação Musical ou
Educação ou Música; e
Graduação: Bacharelado em Música
Popular ou em Música.

1

1

1

Carga horária/semanal: 20h

1. DAS INSCRIÇÕES
1.1. As inscrições serão realizadas no período de 15 de fevereiro a 06 de março de 2012,
exclusivamente via internet, no endereço www.concursos.ufscar.br.
1.2. Para inscrever-se o candidato deverá:
1.2.1. Acessar o endereço eletrônico www.concursos.ufscar.br.
1.2.2. Preencher a ficha de inscrição.
1.2.3. Preencher a Declaração de Escolha do Grupo de Disciplinas, conforme modelo do
Anexo V.
1.2.4. Encaminhar todos os documentos solicitados neste edital, no prazo determinado.
1.3. O candidato deverá encaminhar via SEDEX ou serviço similar a documentação exigida para
efetivação da inscrição abaixo até 06 de março de 2012. Se o candidato optar por postar dia
06/03/2012, deverá fazê-lo por SEDEX 10, pois somente serão analisados documentos que
estejam à disposição da Comissão até dia 07/03/2012.
1.3.1 Ficha de inscrição preenchida, datada e assinada;
1.3.2 Curriculum Vitae documentado em uma via. (A documentação servirá como
critério de pontuação na prova de títulos)
1.3.3 Comprovante da formação e titulação dos requisitos exigidos. Lembrando que o
candidato não comprovar os requisitos constantes no quadro no preâmbulo deste edital
para o grupo em que esteja concorrendo terá sua inscrição indeferida.
1.3.4. Declaração de Escolha do Grupo de Disciplinas preenchida, datada e assinada,
conforme modelo do Anexo V.
1.4. A documentação deverá ser encaminhada para o endereço: Universidade Federal de São
Carlos, Rodovia Washington Luís, Km 235, Caixa Postal 676, Bairro Monjolinho, CEP: 13565-905
São Carlos A/C: Secretaria Geral de Educação a Distância (SEaD) – Setor de RH – DOCENTE
VOLUNTÁRIO EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, em envelope lacrado, contendo a identificação do
candidato, número de protocolo e seleção para o qual está se inscrevendo. A Comissão não

analisará documentos postados após dia 06/03/2012 e que não estejam disponíveis para a
Comissão até 07/03/2012, devido à necessidade de celeridade do processo de seleção.
1.5. A efetivação da inscrição somente se dará após recebimento da documentação exigida no
edital, dentro do período previsto no mesmo.
1.6. A Universidade Federal de São Carlos não se responsabilizará por solicitação de inscrição
via INTERNET não recebida por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de
comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de
ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados. Também não se responsabilizará
por documentos que sejam extraviados pelo Correio ou que não estejam disponíveis para a
Comissão até o dia 07/03/2012.
1.7. A relação das inscrições deferidas e indeferidas, bem como o número de inscrição dos
candidatos, serão
disponibilizados, via INTERNET, no endereço eletrônico
www.concursos.ufscar.br, na data estabelecida no Anexo I deste Edital
1.8. O candidato devidamente inscrito que não tiver seu número de inscrição disponibilizado
na INTERNET, no prazo estabelecido no item anterior, deverá entrar em contato através do email: sead-rh@ufscar.br para esclarecimentos e/ou regularização da inscrição.
1.8.1. Será divulgada uma lista preliminar contra a qual caberá recurso no prazo de até 2
(dois) dias úteis contados da data de divulgação (excluindo o dia da divulgação). Após o
julgamento dos recursos contra o indeferimento de inscrições, haverá nova divulgação
da lista de inscrição (lista definitiva), contra a qual não caberão mais recursos.
1.9. A inscrição do candidato implica o conhecimento e a tácita aceitação das normas e
condições estabelecidas neste Edital.
1.10. Somente serão aceitos diplomas de Graduação de curso reconhecido e de Pós-Graduação
expedidos por curso credenciado, se nacionais. Se a Graduação ou Pós-Graduação for de
origem estrangeira, deverão estar devidamente revalidadas, de acordo com a legislação
brasileira.
1.10.1. Nos casos em que o diploma de Pós- Graduação ainda não tiver sido expedido,
deverá ser apresentada documentação comprobatória da homologação da defesa da
dissertação/tese na última instância regimentalmente prevista na respectiva Instituição
de Ensino Superior.
1.11. Em nenhuma hipótese será feita inscrição condicional ou extemporânea.
1.12. Não será permitida complementação documental fora do prazo fixado para inscrição.
1.13. Cada candidato poderá apenas inscrever-se em um grupo de disciplinas. O candidato que
se inscrever em mais de um grupo terá sua inscrição indeferida.

2. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
2.1. Os interessados que tiverem alguma dúvida sobre os termos do edital poderão solicitar
esclarecimentos por correspondência com AR, pessoalmente protocolizado na Secretaria Geral
de Educação a Distância (SEaD) aos cuidados do Setor de RH da SEaD ou e-mail: seadrh@ufscar.br, devendo identificar:
2.1.1. O número do edital
2.1.2. O grupo de disciplinas para o qual deseja se candidatar
2.1.3. Formular objetivamente os pedidos de esclarecimentos e os fundamentos de
eventual impugnação.

2.2. Somente serão aceitos pedidos e impugnações apresentadas até 02/03/2012. Após esta
data, nenhum pedido será aceito, pois há necessidade de dar celeridade ao processo seletivo
simplificado.
2.3. Os pedidos de esclarecimentos deverão ser formulados com a maior brevidade possível e
a Comissão procurará respondê-los também de forma breve.
2.4. Todos os interessados deverão acompanhar diariamente notícias sobre o processo seletivo
no site www.concursos.ufscar.br, pois quaisquer alterações serão publicadas no site
www.concursos.ufscar.br, sendo ônus do candidato acompanhá-las.

3. DA COMISSÃO JULGADORA
3.1. O Processo Seletivo Simplificado será realizado por uma Comissão Julgadora designada
pela SEaD para essa fim.
3.2. Compete à Comissão:
I - analisar documentos, deferir ou indeferir as inscrições;
II - julgar os recursos dos candidatos, cujas inscrições tenham sido indeferidas;
III - preparar, aplicar, corrigir e avaliar as provas estabelecidas para o processo seletivo;
IV - examinar os títulos e Curriculum Vitae dos candidatos;
V - julgar os recursos interpostos contra o resultado das provas;
VI - elaborar relatório final, constando todas as etapas e resultados do processo seletivo.

4. DO PROCESSO SELETIVO
4.1. O processo seletivo simplificado constará de:
4.1.1. Prova didática - de caráter eliminatório/classificatório;
4.1.1.1. Os candidatos às vagas dos Grupos 5 e 6 deverão demonstrar, durante a
realização da prova didática, proficiência musical em Teclado (Grupo 5) ou Canto
popular (Grupo 6), respectivamente. Obs: no dia da prova didática haverá teclado e
violão disponíveis para utilização dos candidatos.
4.1.2. Prova de Títulos e Exame de Curriculum Vitae documentado – de caráter
classificatório.
4.2. A prova didática será realizada em sessão pública e constará de uma exposição oral com
duração de 40 (quarenta ) minutos sobre tema constante do Anexo III deste edital, sorteado na
presença do candidato, com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência da prova, sendo vedado
aos demais candidatos assisti-la. Será atribuída à prova didática pontuação de 0 (zero) a 10
(dez), sendo desclassificado e eliminado o candidato que obtiver pontuação média inferior a 7
(sete).
4.3. Na prova didática serão avaliados os itens apresentação, conteúdo e linguagem,
conforme Anexo IV deste edital.
4.4. Na prova de Títulos será analisado o Curriculum Vitae do candidato e serão levados em
consideração e pontuados, desde que devidamente comprovados, os itens apresentados
conforme Anexo IV deste edital.

5. DA CLASSIFICAÇÃO
5.1. Para cada uma das provas que compõem o Processo Seletivo Simplificado, a comissão
julgadora atribuirá uma pontuação, observada uma escala de 0 (zero) a 10 (dez).
5.2. Serão classificados para a Prova de Títulos, os candidatos que obtiverem pontuação igual
ou superior a 7 (sete) na Prova Didática. Os candidatos que não atingirem a pontuação igual ou
superior a 7 serão eliminados do processo seletivo.
5.3. A pontuação do candidato, em cada uma das etapas, será a média aritmética dos pontos
atribuídos por cada um dos examinadores. Cada etapa será avaliada por três examinadores.
5.4. A classificação final dos candidatos será feita com base na soma dos pontos obtidos nas
provas, em ordem decrescente de pontuação. Em cada uma das etapas, conforme item 4.3.
5.5. No caso de empate, desde que não haja nenhum candidato empatado cuja idade seja igual
ou superior a 60 (sessenta) anos, a classificação obedecerá a seguinte ordem de preferência:
I – melhor média na prova didática;
II – melhor pontuação na prova de títulos;
III – idade, em favor do candidato mais idoso.

6. DOS RECURSOS
6.1. Serão admissíveis recursos contra decisões da Comissão Julgadora nas seguintes
hipóteses:
I – do indeferimento preliminar da inscrição, no prazo dois dias úteis a contar da
divulgação do mesmo no endereço www.concursos.ufscar.br, excluindo-se o dia da
divulgação.
II – do resultado final do Processo Seletivo Simplificado, no prazo de dois dias úteis, a
contar da data de divulgação no site www.concursos.ufscar.br, excluindo-se o dia da
divulgação.
6.2. O recurso deverá ser dirigido à Comissão Julgadora e protocolado na Secretária Geral de
Educação a Distancia (SEaD) – Setor de RH.
6.3. As provas só terão início efetivo após o decurso do prazo estabelecido no inciso I, bem
como da conclusão da análise e comunicação, aos interessados, dos resultados dos recursos.

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1. A inscrição pressupõe o conhecimento, por parte do candidato, das normas reguladoras
deste Processo Seletivo Simplificado e o compromisso de aceitar as condições, tais como aqui
estabelecidas.
7.2. O candidato que vier a ser selecionado para prestar serviços como professor voluntário
deve estar ciente de que o fará em conformidade com a Lei 9.608/98, de forma que não será
estabelecido nenhum vínculo empregatício entre o professor voluntário e a UFSCar.

7.3. Em conformidade com a Portaria GR 662/2010 de 09 de setembro de 2010, a prestação de
serviços como professor voluntário se fará em caráter não remunerado e sem vínculo
empregatício e os docentes serão identificados como “Docente Voluntário em Educação a
Distância na UFSCar, podendo exercer somente as atividades de ensino, pesquisa e extensão
(não haverá possibilidade de exercer quaisquer outras atividades na instituição)”.
7.4. Será celebrado com os candidatos que forem selecionados um Termo de Adesão,
conforme modelo no Anexo VI deste edital, sendo que a execução dos termos estabelecidos
nesse documento serão acompanhados pela SEAD, sob a coordenação da SRH.
7.5. O docente voluntário terá acesso a todos os serviços e facilidades que constituam
ferramentas indispensáveis à prestação dos serviços de ensino, pesquisa e extensão.
7.6. O prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado será de 01 (um) ano, a contar da
data de publicação do resultado final no www.concursos.ufscar.br, podendo ser prorrogado
por igual período, quantas vezes se julgar necessário e no interesse da administração.
7.7. Os docentes selecionados serão convocados para a assinatura do Termo de Adesão para
iniciar a prestação de serviços, conforme estimativa de número de vagas prevista neste edital.
Importante lembrar que se trata apenas de uma estimativa e que a aprovação no presente
processo seletivo não gera ao selecionado nenhum direito adquirido para que venha atuar
como docente voluntário da UFSCar. Se surgirem outras vagas durante o período de validade
do Processo Seletivo Simplificado, serão chamados os candidatos na ordem crescente de
classificação.
7.8. A SEAD/UFSCar solicitará junto à CAPES uma bolsa aos docentes voluntários em Educação
a Distância na UFSCar, nos termos de Resolução específica do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação, Resolução CD/FNDE Nº 26, de 5 de junho de 2009, que
estabelece orientações e diretrizes para o pagamento de bolsas de estudo e de pesquisa a
participantes da preparação e execução dos cursos dos programas de formação superior,
inicial e continuada no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), vinculado à
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Vale lembrar que não
há garantia de que o candidato selecionado efetivamente receberá a bolsa, já que a SEAD a
solicita, mas sua concessão depende da CAPES, de forma que o candidato deve estar ciente de
que poderá vir a prestar os serviços (sem nenhum vínculo) e sem receber bolsa, fazendo-o
estritamente nos termos da PORTARIA GR nº 662/10, de 09 de Setembro de 2010. Ainda que
venha a receber bolsa, o compromisso como bolsista será celebrado entre o docente e a
CAPES, já que com a UFSCar os serviços serão prestados em caráter estritamente voluntário.

São Carlos, 10 de fevereiro de 2012.

Profa. Dra. Aline M. M. R. Reali
Secretária Geral de Educação a Distância

ANEXO I

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE DOCENTE VOLUNTÁRIO EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
NA UFSCAR
Edital SEaD – Nº 003/2012
Área: Educação Musical
Cronograma de Realização do Processo Seletivo
DATA
HORÁRIO
ATIVIDADE
15/02/2012 a
Período de inscrição. (já computado o prazo de entrega da
06/03/2012
documentação)
02/03/2012
Data
limite
para
apresentação
de
pedidos
de
esclarecimentos/impugnação
12/03/2012
Deferimento/Indeferimento das inscrições pela Comissão
Julgadora
12/03/2012
Divulgação das inscrições deferidas/indeferidas no site:
www.concursos.ufscar.br
12/03/2012 até
Prazo para recurso contra indeferimento de inscrições.
14/03/2012.
19/03/2012
08h00 Sorteio do tema da Prova Didática, com a presença obrigatória
dos candidatos.
Local: Laboratório de Musicalização
20/03/2012
08h00 Sorteio da ordem de apresentação para Prova Didática.
Local: Laboratório de Musicalização
20/03/2012
21/03/2012

08h30

Realização da Prova Didática.
Local: Laboratório de Musicalização
Realização da Prova de Títulos e Exame de Curriculum Vitae pela
Comissão Julgadora.
Neste dia será informada a data de divulgação do resultado
preliminar do processo seletivo, contra o qual caberá recurso no
prazo de até 02 (dois) dias úteis contados a partir do dia
seguinte à data de divulgação do resultado preliminar no site.
Após o julgamento dos recursos será divulgada a lista definitiva
contra a qual não caberão recursos.

OBS.: Este cronograma poderá sofrer alterações dependendo do número de candidatos
inscritos.

ANEXO II
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE DOCENTE VOLUNTÁRIO EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
NA UFSCAR
Edital SEaD – Nº 003/2012
Área: Educação Musical
Relação de Temas para a Prova didática
Grupo 1: Trabalho de conclusão de curso 2.
1. Metodologias e práticas em Educação a Distância para o ensino de elaboração de projeto de
pesquisa em educação musical.
2. Metodologias e práticas em Educação a Distância para o ensino do desenvolvimento de
projeto de pesquisa em educação musical.
3. Metodologias e práticas em Educação a Distância para o ensino do levantamento dos
referenciais teórico-metodológicos que fundamentarão os projetos de pesquisa em
educação musical.
4. Metodologias e práticas em Educação a Distância para o ensino de formatação, normas e
linguagem adequada para elaboração de trabalhos científicos sobre educação musical.
5. Metodologias e práticas em Educação a Distância para efetivar a interação entre alunos,
tutores virtuais e professores.
Grupo 2: Estágio em Educação Musical 5.
1. Metodologias e práticas em Educação a Distância para o ensino de estágio em educação
musical em espaços formais de ensino.
2. Metodologias e práticas em Educação a Distância para o ensino de elaboração de relatos
de experiência de estágio em educação musical.
3. Metodologias e práticas em Educação a Distância para o ensino de seleção e de revisão
bibliográfica na área de educação musical
4. Metodologias e práticas em Educação a Distância para o ensino de formatação, normas e
linguagem adequada para elaboração de trabalhos científicos sobre educação musical.;
5. Metodologias e práticas em Educação a Distância para o ensino de elaboração de planos
de aula e diários/relatórios reflexivos de estágio.
Grupo 3: Vivências em Educação Musical 13; Vivências em Educação Musical 14; Educação
Musical - Prática de Ensino 4.
Metodologias e práticas em Educação a Distância para o ensino de Práticas Pedagógicas
voltadas para a educação musical de pessoas com deficiências a partir de diferentes
abordagens teórico-metodológicas.
2. Metodologias e práticas em Educação a Distância para o ensino de Práticas Pedagógicas
voltadas para a educação musical de idosos.
3. Metodologias e práticas em Educação a Distância para o ensino de Fundamentação
teórico-metodológica para diferenciação conceitual entre Educação Musical Especial e
processos de Musicoterapia.
4. Metodologias e práticas em Educação a Distância para o ensino de Políticas públicas sobre
inclusão.
1.

5.

Metodologias e práticas em Educação a Distância para o ensino de Adaptações de
procedimentos e materiais para inclusão de pessoas com deficiências.

Grupo 4: Educação musical - prática de ensino 2.
1.

2.

3.

4.
5.

Metodologias e práticas em Educação a Distância para o ensino de práticas pedagógicas
voltadas para educação musical de bebês a partir das diferentes abordagens teóricometodológicas.
Metodologias e práticas em Educação a Distância para o ensino de práticas pedagógicas
voltadas para educação musical da criança em fase pré-escolar a partir das diferentes
abordagens teórico-metodológicas.
Metodologias e práticas em Educação a Distância para o ensino de práticas pedagógicas
voltadas para educação musical nos anos iniciais do Ensino Fundamental a partir das
diferentes abordagens teórico-metodológicas.
Metodologias e práticas em Educação a Distância para o ensino de repertório de canções e
brincadeiras musicais voltados para a educação de crianças de 0 a 10 anos.
Metodologias e práticas em Educação a Distância para o ensino de Fundamentação
teórico-metodológica voltada para a Educação Musical de crianças de 0 a 10 anos.

Grupo 5: Teclado 3
1.
2.
3.
4.
5.

Metodologias e práticas em Educação a Distância para o desenvolvimento de atividades
instrumentais utilizando Teclado.
Metodologias e práticas em Educação a Distância para o ensino de processos de registro
audiovisual e interação musical no ensino coletivo de teclado.
Metodologias e práticas em Educação a Distância para o desenvolvimento de arranjos
instrumentais voltados para a prática do educador musical no ensino coletivo ou individual.
Metodologias e práticas em Educação a Distância para o ensino de processos de criação
voltados para a prática do educador musical.
Função da performance instrumental na formação do educador musical a distância.

Grupo 6: Canto popular 1
1. Metodologias e práticas em Educação a Distância para o desenvolvimento de atividades

vocais.
2. Metodologias e práticas em Educação a Distância para o ensino de processos de registro e

interação musical no ensino coletivo de canto.
3. Metodologias e práticas em Educação a Distância para o desenvolvimento de arranjos

vocais voltados para a prática do educador musical no ensino coletivo ou individual.
4. Metodologias e práticas em Educação a Distância para o ensino de processos de criação
voltados para a prática do educador musical.
5. Função da performance vocal na formação do educador musical a distância.

BIBLIOGRAFIA
Obs.: As fontes bibliográficas são apenas indicações, não se caracterizando como elementos
ou critérios de avaliação do candidato.

Grupo 1: Trabalho de conclusão de curso 2
FACHIN, Odília. Fundamentos de metodologia. 3 ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2002.
GOHN, Daniel Marcondes. Educação Musical a Distância: Abordagens e experiências. São
Paulo: Cortez, 2011.
KEMP, Anthony. Introdução à investigação em educação musical. Lisboa, Portugal. Serviço de
educação. Fundação Calouste Gulbenkian. 1.ed. 1995.
LUDKE, Menga; ANDRÉ, Marli E. D. A. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. São
Paulo: EPU, 1986.
SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. São Paulo, Cortez Editora: Autores
Associados, 1992.

Grupo 2: Estágio em Educação Musical 5.
MACHADO, D. D. GALIZIA. F. S. FERNANDES. J. A.B. FIORUSI. E. O estágio curricular obrigatório
na formação do educador musical: a proposta da UFSCar para a modalidade a distância. São
Carlos: UFSCar, 2011.
MACHADO, D.D. (Org.) Estágio em Educação Musical: relatos de experiência e pesquisa. V.
1. São Carlos: UFSCar, 2011.
MACHADO, D.D. Didática Geral e da Música. São Carlos: UFSCar, 2010.
MATEIRO, T.; TÉO, M. Os relatórios de estágio dos alunos de música como instrumento de
análise dos processos de planejamento. Revista da ABEM, Porto Alegre, RS, n.09, p.89-95,
2003.
PIZZATO, M. S.; HENTSCHKE, L. Motivação para aprender música na escola. Revista da Abem,
Porto Alegre, v. 23, p. 40-47, mar. 2010.
ZABALZA, M. A. Diarios de Aula. Porto: Porto Editora, 1994.

Grupo 3: Vivências em Educação Musical 13; Vivências em Educação Musical 14; Educação
Musical - Prática de Ensino 4
BRIGHT, R. La musicoterapia en el tratamiento geriátrico: una nueva visión.Tradução para o
espanhol: Dr. Gregorio Tisera-López. Buenos Aires: Bonum, 1991.
BOSI, E. Memória e sociedade. São Paulo, USP, 1987.
BRUSCIA, Kenneth E. Definindo Musicoterapia. 2. ed. Rio de Janeiro: Enelivros, 2000.
___________. Arte e responsabilidade social: inclusão pelo teatro e pela música. TDT Artes:
São Paulo, 2010.
COSTA, Clarice M. O despertar para o outro: Musicoterapia. São Paulo: Summus Editorial
Ltda., 1989.
GAINZA, Violeta H. Estudos de Psicologia Musical. Novas buscas em educação. São Paulo:
Summus Editorial Ltda, 1988.
GOHN, Daniel Marcondes. Educação Musical a Distância: Abordagens e experiências. São
Paulo: Cortez, 2011.

LOURO, Viviane. Educação Musical e Deficiência: propostas pedagógicas.
LUZ, M.C. Educação musical na maturidade. São Paulo: Ed. Som, 2008.
Grupo 4: Educação musical - prática de ensino 2
BEYER, Esther. A interação musical em bebês: algumas concepções. Porto Alegre: Educação,
volume 28, no 2, 2003.
BRITO, Teca A. de. Música na Educação Infantil: Propostas para a Formação Integral da
Criança. 2. Ed. São Paulo: Editora Peiropolis, 2003.
FONTERRADA, Marisa. De tramas e fios: um ensaio sobre música e educação. 2 ed. São Paulo:
Editora UNESP; Rio de Janeiro: FUNARTE, 2008.
GOHN, Daniel Marcondes. Educação Musical a Distância: Abordagens e experiências. São
Paulo: Cortez, 2011.
GORDON, Edwin E. Teoria de aprendizagem musical para recém-nascidos e crianças em idade
pré-escolar. Lisboa: Fundação Clouste Gulbenkian, 2000.
HENTSCHKE, L.; DEL BEN, L.; M. Ensino de música: propostas para pensar e agir em sala de
aula. São Paulo: Moderna, 2003. 192 p.
ILARI, Beatriz Senoi. Bebês também entendem de música: a percepção e a cognição musical
no primeiro ano de vida. Porto Alegre, Revista da Abem, vol.7, 2002.
ILARI, Beatriz Senoi (org.) Em busca da mente musical: ensaios sobre os processos cognitivos
em música – da percepção à produção. Curitiba: Editora da UFPR, 2006.
Grupo 5: Teclado 3
CRUVINEL, Flávia Maria. Educação musical e transformação social: uma experiência com
ensino coletivo de cordas. Goiânia: ICBC, 2005.
GOHN, Daniel Marcondes. Educação Musical a Distância: Abordagens e experiências. São
Paulo: Cortez, 2011.
IAZZETA, Fernando. Música e mediação tecnológica. São Paulo, Perspectiva: FAPESP, 2009.
PENNA, Maura. Desafios para a educação musical: ultrapassar oposições e promover o diálogo.
In: Revista da ABEM, Porto Alegre, v. 13, 35-43, set. 2006.
____. Não basta tocar? Discutindo a formação do educador musical. In: Revista da ABEM,
Porto Alegre, v. 16, 49-56, mar. 2007.
SWANWICK, Keith. Ensino instrumental enquanto ensino de música. In: Cadernos de estudo:
educação musical. São Paulo, Atravez, nº 4, p.7 – 14, 1994.
Grupo 6: Canto popular 1
CHENG, Stephen Chun-Tao. O Tao da voz: uma abordagem das técnicas do canto e da voz
falada combinando as tradições oriental e ocidental. Tradução de Anna Christina Nystrôm. Rio de Janeiro: Rocco, 1999.
GOHN, Daniel Marcondes. Educação Musical a Distância: Abordagens e experiências. São
Paulo: Cortez, 2011.
GREENE, Margaret C. L. Distúrbios da Voz. 4 ed. São Paulo: Manole, 1989.
IAZZETA, Fernando. Música e mediação tecnológica. São Paulo, Perspectiva: FAPESP, 2009.
PENNA, Maura. Desafios para a educação musical: ultrapassar oposições e promover o diálogo.
In: Revista da ABEM, Porto Alegre, v. 13, 35-43, set. 2006.
______. Não basta tocar? Discutindo a formação do educador musical. In: Revista da ABEM,
Porto Alegre, v. 16, 49-56, mar. 2007.

SANDRONI, Clara. 260 dicas para o cantor popular profissional e amador. Rio de Janeiro:
Lumiar Editora, 1988.
Educação a Distância
ARANTES, V. A. (Org). Educação a distância: Pontos e contrapontos. São Paulo: Summus
Editorial, 2011.
ARRUDA, E. Ciberprofessor: Novas tecnologias, ensino e trabalho docente. Belo Horizonte:
Autêntica, 2004.
BARBOSA, R. M. (org.) Ambientes virtuais de aprendizagem. Porto Alegre : Artmed, 2005
BARROS, D. Educação a distância e o universo do trabalho. Bauru: Edusc, 2003.
BEHAR, P. (org.). Modelos pedagógicos em educação a distância. Porto Alegre: Artmed
Editora, 2009.
BELLONI, M.L. Educação a distância. Campinas: Editora Autores Associados, 2003.
BORBA, M.C.; MALHEIROS, A.P.; ZULATTO, R.B. Educação a distância online. Belo Horizonte:
Autêntica Editora, 2008.
CORRÊA, J. (org.). Educação a distância: orientações metodológicas. Porto Alegre: Artmed
Editora, 2007.
DURAN, D.; VIDAL, V. Tutoria: aprendizagem entre iguais, da teoria à prática. Porto Alegre:
Artmed, 2007.
GOUVÊA, G.; OLIVEIRA, C. Educação a distância na formação de professores: viabilidades,
potencialidades e limites. Rio de Janeiro: Editora Vieira & Lent, 2006.
KENSKI, V. Educação e tecnologias: o novo ritmo da informação. Campinas: Papirus, 2008.
______. Tecnologias e ensino presencial e a distância. Campinas, SP: Papirus, 2003.
LÉVY, P. Cibercultura. São Paulo: E. 34, 1999.
LITTO, F.; FORMIGA, M. (orgs.). Educação a distância: o estado da arte. São Paulo: Pearson
Education do Brasil, 2009.
LITWIN, E. (org.). Educação a distância: temas para o debate de uma nova agenda educativa.
Porto Alegre: Artmed Editora, 2001.
MILL, D.; PIMENTEL, N. Educação a distância: desafios contemporâneos. São Carlos:
EDUFSCAR, 2010.
MILL, D.; RIBEIRO, L.; OLIVEIRA, M. Polidocência na educação a distância: múltiplos enfoques.
São Carlos: EDUFSCAR, 2010.
MOORE, M.; KEARSLEY, G. Educação a Distância: uma visão integrada. São Paulo: Cengage
Learning, 2008.
MORAN, J.M.; MASETTO, M. T.; BEHRENS, M. A. Novas tecnologias e mediação pedagógica.
Campinas: Cortez, 2000.
NEVADO, R.; CARVALHO, M.; MENEZES, C. (Orgs.). Aprendizagem em rede na educação a
distância: estudos e recursos para formação de professores. Porto Alegre: Ricardo Lenz editor,
2007.
OLIVEIRA, E.G. Educação a distância na transição paradigmática. Campinas: Papirus Editora,
2003.

PALLOFF, R.; PRATT, K. Construindo Comunidades de Aprendizagem no Ciberespaço:
Estratégias eficientes para salas de aula on-line. Porto Alegre : Artmed, 2002.
PESCE, L. Dialogia digital: em busca de novos caminhos à formação de educadores, em
ambientes telemáticos. In: ANPED - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E
PESQUISA
EM
EDUCAÇÃO,
n.27,
2004.
Caxambu.
Disponível
em:
<www.anped.org.br/27/t0812.pdf27RA.pdf>. Acesso em: set. 2006
PETERS, O. A educação a distância em transição. São Leopoldo: Editora Unisinos, 2009.
PONTE, J. P. Tecnologias de Informação e Comunicações na Formação de Professores: que
desafios? Revista Ibero-Americana de Educação, n. 24, 2000. p.63-90.
PRETI, O. (org.). Educação a distância: construindo significados. Brasília: Editora Plano, 2000.
ROSENBERG, M. Além do e-learning: abordagens e tecnologias para a melhoria do
conhecimento, do aprendizado e do desempenho organizacional. Rio de Janeiro: Qualitymark,
2008.
SAMPAIO, M.N.; LEITE, L.S. Alfabetização tecnológica do professor. Petrópolis: Vozes, 2002.
SEIXAS, C.; MENDES,I . E-learning e educação a distância. São Paulo: Atlas, 2006.
SILVA, M. (Org). Educação online. Teorias, práticas, legislação, formação corporativa. São
Paulo: Loyola, 2003.
SILVA, M. (org.). Educação online. São Paulo: Edições Loyola, 2006.
SILVA, M. E; SANTOS, E. (Orgs). Avaliação da Aprendizagem em Educação online. São Paulo:
Loyola, 2006.
SILVA, M. Sala de aula interativa. Rio de Janeiro: Quartet, 2002.
SILVA, M.; SANTOS, E. (orgs.). Avaliação da aprendizagem em educação online: fundamentos,
interfaces e dispositivos, relatos de experiências. São Paulo: Edições Loyola, 2006.
VIEIRA, A.L.T.; ALMEIDA, M.E.B; ALONSO, M. Gestão educacional e tecnologia. São Paulo:
Avercamp, 2003.

ANEXO III
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE DOCENTE VOLUNTÁRIO EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
NA UFSCAR
Edital SEaD – Nº 003/2012
Área: Educação Musical

Tabela de Pontuação para a Prova didática
Pontuação Máxima
Descrição

10 Pontos

– Desempenho didático pedagógico: Pontuação: no máximo, 2 pontos.
– Capacidade de planejamento de aula tendo em vista a modalidade a distância:
Pontuação: no máximo, 2 pontos.
3. – Conhecimento na área específica: Pontuação: no máximo, 2 pontos.
4. – Conhecimento de educação a distância: Pontuação: no máximo 2 pontos.
5. – Comunicação e síntese do assunto: Pontuação: no máximo, 2 pontos.
1.
2.

ANEXO IV
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE DOCENTE VOLUNTÁRIO EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
NA UFSCAR
Edital SEaD – Nº 003/2012
Área: Educação Musical – para todos os grupos de disciplinas
Tabela de Valoração para a Análise do Curriculum Vitae
Pontuação Máxima
Descrição

10 Pontos

Quesito A - Produção científica, artística, técnica, cultural (no máximo 5.5 pontos)
0,25 por artigo
• Artigos em revistas nacionais (o candidato poderá pontuar no máximo 4
Pontuação máxima
artigos).
para este item é 1,0
0,50 por artigo
• Artigos em revistas internacionais (o candidato poderá pontuar no
Pontuação máxima
máximo 2 artigos).
para este item é 2,0
• Trabalhos completos apresentados em eventos nacionais. Basta o
candidato ter no mínimo um trabalho completo, ou seja, não importa a
0,25
quantidade que a pontuação será 0,25.
• Trabalhos completos apresentados em eventos internacionais. Basta o
candidato ter no mínimo um trabalho completo, ou seja, não importa a
1,0
quantidade que a pontuação será 1,0.
0,50 por livro
• Livros internacionais (o candidato poderá pontuar no máximo 2 livros). Pontuação máxima
para este item é 1,0
• Capítulos em livros. Basta o candidato ter no mínimo um capítulo
publicado em livro, ou seja, não importa a quantidade que a pontuação
0,25
será 0,25.

Quesito B - Atividade didática (no máximo 3.5 pontos)
0,25 a cada 2 meses de
• Exercício de docência virtual no ensino superior na modalidade de experiência comprovada.
EAD (mínimo de 2 meses).
Pontuação máxima de 2
pontos para este item
0,25 a cada 2 meses de
• Exercício de docência no ensino superior na modalidade
experiência comprovada.
presencial (mínimo de 2 meses).
Pontuação máxima de 1,0
ponto para este item
 Exercício de tutoria virtual no ensino superior na modalidade EAD
(mínimo de 2 meses). O candidato que comprovar no mínimo 2
meses já terá a pontuação de 0,25.
 Exercício de tutoria presencial no ensino superior na modalidade
EAD (mínimo de 2 meses). O candidato que comprovar no mínimo

0,25
0,25

2 meses já terá a pontuação de 0,25.

Quesito C - Atividades técnico-profissionais (no máximo 1 pontos)
• Coordenação de Projetos de Extensão ou de Pesquisa (no mínimo 1 ano). Qualquer
candidato que comprovar experiência na coordenação de projetos por período igual ou
0,4
superior a um ano receberá a pontuação de 0,4
• Participação em Projetos de Extensão ou de Pesquisa (no mínimo 1 ano). Qualquer
candidato que comprovar participação em projetos por período igual ou superior a um ano 0,2
receberá a pontuação de 0,2
• Atividades Administrativas (chefia e coordenação de curso) (mínimo de 6 meses)
Qualquer candidato que comprovar ter exercido chefia ou coordenação de curso por
0,4
período igual ou superior a um ano receberá a pontuação de 0,4

ANEXO V
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE DOCENTE VOLUNTÁRIO EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
NA UFSCAR
Edital SEaD – Nº 003/2012
Área: Educação Musical
Declaração de escolha do grupo de disciplinas

Nome completo do candidato: ____________________________________________________
Número de inscrição: _____________________________

Conforme item 1.13: Cada candidato poderá apenas inscrever-se em um grupo de disciplinas.
O candidato que se inscrever em mais de um grupo terá sua inscrição indeferida.

Assinale abaixo o grupo de disciplinas de seu interesse:



Grupo 1: Trabalho de conclusão de curso 2



Grupo 2: Estágio em Educação Musical 5



Grupo 3: Vivências em Educação Musical 13; Vivências em Educação Musical 14;
Educação Musical – Prática de Ensino 4



Grupo 4: Educação musical – prática de ensino 2



Grupo 5: Teclado 3



Grupo 6: Canto popular 1

São Carlos, _____ / _____ / _____

Assinatura do candidato

ANEXO VI
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS
Minuta de TERMO DE ADESÃO

Termo de Adesão firmado em ..../..../..... entre a
Fundação Universidade Federal de São Carlos e
....................................................,
para
a
prestação de serviço como docente voluntário
em educação a distância
A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS, com sede no Campus
de São Carlos, situado à Rodovia Washington Luiz, Km 235, São Carlos - SP, inscrita no CGC-MF
sob o nº. 45.358.058/0001-40 neste ato representada por ____(nome)____, ____(cargo)____,
doravante denominada UFSCar, e ____________ (nome)_____, de nacionalidade brasileira,
____(estado civil)_____, residente à ____________, São Carlos - SP, portador do RG n°.
__________ e CPF-MF n°. ____________, doravante denominado DOCENTE VOLUNTÁRIO DA
UAB-UFSCar
CONSIDERANDO os termos da Lei n°. 9.608/98, a qual dispõe sobre o serviço voluntário em
entidades públicas e privadas;
CONSIDERANDO o disposto na Portaria GR nº 662/10, de 09/09/2010, que dispõe sobre
docente voluntário em educação a distância;
CONSIDERANDO o Parecer da Secretaria Geral de Educação a Distância;
CELEBRAM O PRESENTE TERMO DE ADESÃO, conforme a seguir estabelecido:
Cláusula Primeira - DO OBJETIVO
Constitui OBJETIVO deste Termo a prestação de serviço voluntário colaborativo à
UFSCar, na área de _________________.
Cláusula Segunda - DA EXECUÇÃO
II.1. Os serviços serão prestados pelo DOCENTE VOLUNTÁRIO DA UAB-UFSCar sob a
coordenação de ____________________________________ (nome e cargo).
II.2. Os serviços serão prestados nos dias _______, das ___ às ___h.
II.3. Os serviços a serem executados pelo DOCENTE VOLUNTÁRIO DA UAB-UFSCar
compreendem, em especial, as seguintes atividades:
a)_________________________;
b)_________________________;
c)_________________________;
Cláusula Terceira - DA VIGÊNCIA
Este Termo de Adesão vigorará pelo prazo de __ (-) meses, a contar da data de sua
assinatura, podendo ser rescindido a qualquer momento por qualquer das partes mediante
comunicação escrita com antecedência mínima de 30 dias.

Cláusula Quarta - DAS RESPONSABILIDADES DO DOCENTE VOLUNTÁRIO
IV.1. O DOCENTE VOLUNTÁRIO declara estar ciente das condições de exercício da
docência, em especial sobre o seu caráter não remunerado e a inexistência de vínculo
empregatício, nos termos da legislação aplicável;
IV.2. O DOCENTE VOLUNTÁRIO declara ainda estar ciente da responsabilidade civil e
criminal decorrente dos atos que praticar no exercício de função pública, nos termos do art.
327, do Código Penal Brasileiro.
E POR ESTAREM ASSIM AJUSTADAS, as partes firmam o presente, em 03 (três) vias, de igual
teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.
São Carlos, __ de ______ de ______.
_______________________________________
DOCENTE VOLUNTÁRIO
Testemunhas:
1._____________________________ 2. ___________________________
Nome:

Nome:

RG:

RG:

