
 

 

EDITAL Nº 47/2020 – DEAD/FUERN 

 

CONVOCA CANDIDATOS CLASSIFICADOS NO PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSORES 
FORMADORES PARA ATUAREM NA QUARTA OFERTA DA ESPECIALIZAÇÃO EM MÍDIAS NA 
EDUCAÇÃO, NA MODALIDADE A DITÂNCIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 

A Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - FUERN, por meio da Diretoria 
de Educação a Distância - DEaD, convoca candidatos(as) classificados(as) no Processo Seletivo 
para Professores Formadores da quarta oferta do curso de Especialização em Mídias na Educação, 
na modalidade a distância, financiado pelo Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB/CAPES) para 
realizar o processo de vinculação e assumir as disciplinas do primeiro módulo do curso. 
 
1. DA CONVOCAÇÃO 
 
1.1. A convocação dos professores classificados conforme lista classificação publicada no edital 
n°35/2020- DEaD/FUERN, ocorrerá antes da abertura de cada módulo do curso. 

 
1.2.  Convoca os professores formadores classificados para assumir as disciplinas que serão oferta-
das no primeiro módulo para realizar o processo de vinculação. 
 
1.3. Consta no quadro abaixo a lista de professores convocados para o primeiro módulo e suas res-
pectivas disciplinas: 
 

LISTA DE PROFESSORES CONVOCADOS PARA AS DISCIPLINAS DO PRIMEIRO MÓDULO 

 

DISCIPLINA: CORDEL 

Concísia Lopes dos Santos 

 

DISCIPLINA: ORALIDADE E ESCRITA 

Tatiana Lourenço de Carvalho 

 

DISCIPLINA: IMPORTÂNCIA CULTURAL E SOCIAL DA TV 

Fabiano José Morais da Silva 

 

DISCIPLINA: RECURSOS DE ÁUDIO NA WEB 

Artur Marques da Silva Neto 

 
2. DA VINCULAÇÃO 
 
2.1. Cada candidato(a) convocado(a) será vinculado(a) ao sistema UAB/CAPES durante o período de 
realização da sua respectiva disciplina. 
 
2.2. Os(as) professores(as) cujos nomes constam no quadro do item 1.3. devem enviar toda docu-
mentação descrita no item 2.3. deste edital para o e-mail: dead@uern.br até às 23:59:59 do dia 31 de 
agosto de 2020. 
 
2.3. São documentos exigidos para vinculação:  
a) cópia documento de identidade e do CPF;  
b) cópia do diploma de graduação;  
c) cópia do diploma de mestrado ou de doutorado (frente e verso);  
d) Declaração de não acúmulo de bolsas UAB/CAPES (ANEXO I);  
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e) Ficha de cadastramento/Termo de compromisso do bolsista UAB/CAPES, frente/verso, devidamen-
te preenchidos e assinados (ANEXO II);  
f) cópias dos comprovantes de experiência como docente no Ensino Superior;  
g) cópia de comprovante de residência atualizado;  
h) cópia do cartão bancário de conta corrente, preferencialmente do Banco do Brasil. 
 
2.4. Os(as) professores(as) cujos nomes constam no quadro do item 1.3. deste edital devem partici-
par obrigatoriamente da CAPACITAÇÃO que acontecerá do dia 17 ao dia 31 de agosto de 2020. 
 
2.5. Os(as) professores(as) que não cumprirem o determinado nos itens 2.2 e 2.3, ou que não 
participarem da CAPACITAÇÃO, serão desclassificados e será realizada nova convocação da lista de 
Cadastro Reserva. 
 
Mossoró/RN, 14 de Agosto de 2020 

 
 
 

Prof. Dr. Giann Mendes Ribeiro 
Diretor da DEaD/UERN  

Portaria Nº 0449/2017-GR/UERN 
 
 
 
ANEXO I AO EDITAL N°47/2020 - DECLARAÇÃO DE NÃO ACÚMULO DE BOLSAS UAB/CAPES: 
https://dead.uern.br/wp-content/uploads/2020/08/Declaração-de-acúmulo-de-bolsa-CAPES.doc 
 
ANEXO II AO EDITAL N°47/2020 - FICHA DE CADASTRAMENTO/TERMO DE COMPROMISSO DO 
BOLSISTA UAB/CAPES: https://dead.uern.br/wp-content/uploads/2020/08/Ficha-Professor-Formador-
2.doc 
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